
 

FIŞĂ DE LUCRU 

- cazul Ac. –  

 

Profesor Elena Constantin, Şcoala Sineşti, judeţul Ialomiţa 

 

1. Subliniază substantivele în cazul Ac, apoi completează tabelul de mai jos după funcţia sintactică 

pe care o au! 

 

a. Am primit o scrisoare de la bunici. 

b. Mi-am cumpărat o carte despre laponi. 

c. Florile de trandafir au petale ca de catifea. 

d. Revista aceasta am procurat-o de la o prietenă. 

e. Literatura pentru copii mi se pare fascinantă. 

 

Complemente Atribute 

  

  

  

  

  

  

 

2. Completează schemele cu atribute sau complemente, exprimate prin substantive în Ac. 

 

Florile  de................................                                L-am văzut  pe............................................ 

            din................................                                                   la.............................................. 

            de lângă........................                                                   în............................................. 

            de prin..........................                                                   pe la......................................... 

            de la................................                                                într-o........................................ 

 

 

3. Completează schemele cu prepoziţiile corespunzătoare! 

 

Băieţii   ...........clasă sunt politicoşi. 

             ............Steaua au marcat trei goluri. 

             ............ecusoane sunt din şcoala noastră. 

 

Anca vine ...............Predeal 

                 ...............teatru. 

                 ...............sora ei. 

 

4. Completează textul următor cu atribute / complemente potrivite, exprimate prin substantive în 

Ac., precedate de prepoziţiile: de, peste, din, spre, de la, pe, cu. 

 

Fulgii ....................s-au aşternut........................toţi copiii..................................aleargă......................... 

Ionel s-a întors.........................Îl chemă ................................Ei se bat........................./.......................... 

-  



-  

 

 

FIŞĂ DE LUCRU  cazul Dativ 

 

Articolele hotărâte pentru D sunt:                                Articolele nehotărâte pentru D sunt: 

- lui: băiatului                                                                       unui: unui băiat 

- i: fetei                                                                                 unei: unei fete 

- lor: băieţilor, fetelor, creioanelor.                                      unor: unor băieţi, unor fete, unor creioane 

 

!!! Când un complement în D se exprimă prin substantiv propriu masculin, sau feminin neologic, 

art. hot. lui stă în faţa substantivului: Îi dau lui Ionel o ciocolată. Îi ofer lui Carmen flori.  

 

1. Subliniază substantivele ce au funcţie de complement în cazul Dativ din enunţurile: 

 

a. I-am dus băieţelului o minge foarte mare de cauciuc. 

b. Atenţia mea a făcut mare plăcere amicei mele şi mai ales copilului. 

c. El făgădui o sută de lei omului aceluia. 

d. Un creştin se arătă negustorului. 

e. Le-am adus bunicilor pâine de la brutărie. 

 

2. Alege prin subliniere forma literară corectă a substantivelor în D din enunţurile: 

 

a. I-am dat fetii / fetei o carte. 

b. Toţi colegii acordă atenţie emisiunii / emisiunei „Fumatul interzis”. 

c. Vânzarea bună a cărţii se datorează şi coperţei / copertei reuşite. 

d. Datorez îmbrăcăminţei / îmbrăcămintei moderne eleganţa pentru care sunt lăudată. 

e. I-am trimis lui bunica / bunicei / bunicii  o scrisoare. 

f. I-am transmis salutări Carmenii / Carmenei / lui Carmen. 

g. I-am împrumutat umbrela femeei/ femeiei / femeii aceleia. 

h. Mă închin statuiei / statuii poetului Eminescu. 

i. Succesul meu se datorează ordinii / ordinei şi disciplinii / disciplinei pe care le impun în munca 

mea. 

j. Dau la copii / copiilor note bune. 

k. Mă închin la icoane / icoanelor. 

 

3. Construieşte propoziţii în care substantivele date să îndeplinească funcţia de complement în D. 

Atenţie la genul, numărul şi felul articulării substantivului!!! 

 

Copii:....................................................................................................................................................... 

Soră:........................................................................................................................................................ 

Casă:........................................................................................................................................................ 

O plasă:................................................................................................................................................... 

Cărţi:........................................................................................................................................................ 

Un părinte:.............................................................................................................................................. 

Tablou:.................................................................................................................................................... 

Nişte flori:............................................................................................................................................... 

Clasa:...................................................................................................................................................... 



Cartea:..................................................................................................................................................... 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

-cazul Genitiv – 

Articolul genitival: 

 

Nr. masculin feminin neutru 

Sg. al a al 

Pl. ai ale ale 

 

1. Subliniază substantivele cu funcţie de atribut în G din textul următor: 

 

 Ochii dresoarei luceau tot aşa de arzător ca ochii tigrilor. Numai că ochii verzi ai femeii 

erau poruncitori şi neînduraţi, pe când în ochii fiarelor de citea o mare supunere şi istovire.  

 Ochii lui Miss Ellian – acesta era numele dresoarei – străpungeau. Ochii animalelor erau 

în pământ.  

 

2. Subliniază formele corecte ale substantivelor în G: 

 

a. Am la mine cartea lui Maria / Mariei. 

b. Am vizitat Muzeul de Istorie al /  a Bucureştiului. 

c. Caietele sunt ale lui Elena / ale Elenei. 

d. Admir grădinile înflorite ale / ai oamenilor. 

 

4. Identifică funcţia sintactică şi cazul substantivelor din textul de mai jos, apoi grupează-le în 

tabelul dat: 

 I-am cerut lui Andrei să spună definiţia gramaticii. După trei luni de la învăţarea acesteia, 

el mi-a răspuns cu sigurnaţă: 

  - Gramatica este un ansamblu de reguli care stabilesc cum se face modificarea formei 

cuvintelor şi îmbinarea lor în propoziţii şi în fraze. 

 Am apreciat răspunsul precis al băiatului, datorat unei memorii bine exersate. 

 

Subst în N Subst. în Ac Subst. în D Subst. în G 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


