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8  Gramatică – clasa a VI-a

 
 
 
 
 

 

ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR 
 
1. Citeşte cu atenţie textul următor:  
 Româneşte am învăţat din casa părintească, adecă din casa mamei, aşa cum se 
vorbea: limpede, frumos şi mai ales puternic şi colorat, fără amestecul ziarului, 
discursului şi cărţii de succes, deşi umbla prin toate colţurile Dorul inimii – în casele 
boiereşti ale Moldovei de Sus. Dar când a fost vorba de slova tipărită, cum s-a 
nemerit de am avut înaintea mea înseşi Letopiseţele de vechi şi bun grai ale lui Mihai 
Kogălniceanu. 

  (Nicolae Iorga, Cea dintâi învăţătură) 
 

Rezolvă sarcinile de lucru, formulate pornind de la textul dat. 
a) Scrie formele literare ale cuvintelor adecă, s-a nemerit. 
 ...................................................................................................................... 
b) În context, cuvântul limpede are sensul de ................................................... 
c) Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul colţ să fie folosit cu alt sens decât cel 

din text. 
 ...................................................................................................................... 
d) Notează două antonime pentru cuvântul succes: ........................................ 
 ...................................................................................................................... 
e) Găseşte câte un sinonim potrivit în text pentru verbele următoare: 

a (se) vorbi =  .............................................................................................   
a umbla = .............................................................................................   
a se nimeri =  .............................................................................................   

f) Scrie sinonimul literar al cuvântului vechi slovă: ....................................... 
 

2. Careul botanic 
 Completează careul următor pe orizontală cu termenii ştiinţifici învăţaţi la botanică 
în clasa a V-a şi care sunt definiţi la pagina următoare. 
 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              

Vocabularul 
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 1. Proces prin care planta elimină apă sub formă de vapori. 
 2. Proces prin care planta îşi sintetizează în frunze, cu ajutorul luminii, din 

substanţe minerale, substanţele organice necesare. 
 3. Proces prin care planta ia din aer oxigenul şi elimină dioxidul de carbon. 
 4. Substanţă de culoare verde care se găseşte în celulele unor plante şi care, sub 

acţiunea razelor solare, absoarbe din aer dioxidul de carbon necesar plantei. 
 5. Ţesut protector format dintr-un strat de celule aşezat la exterior. 

 
 

CUVÂNTUL: FORMĂ ŞI SENS  
(SENSUL DE BAZĂ ŞI SENSUL SECUNDAR; SENSUL PROPRIU, SENSUL FIGURAT) 
ROLUL CONTEXTULUI ÎN CREAREA SENSULUI 

 
1. Citește cu atenție textele următoare: 

Textul A 
      Știi cumva ce au mai inventat 
oamenii peșterilor? Ai idee? Vorbirea. 
Și mă refer la vorbire în adevăratul sens 
al cuvântului. Animalele pot să țipe când 
le doare ceva sau să scoată strigăte de 
avertizare când sunt amenințate. Dar nu 
pot numi nimic cu ajutorul cuvintelor. 
Doar oamenii o pot face. Oamenii preis-
torici au fost primele ființe care au putut 
face acest lucru.      

  (Ernst H. Gombrich, 
O scurtă istorie a lumii)

Textul B 
      N-aveam limbaj, n-aveam „limbajul 
meu” încă, foloseam vorbirea ca toți 
copiii: ca să mă joc, să mă cert, să cer 
iertare, să reproduc, să răspund la 
școală ca papagalul sau să imit, să mă 
maimuțăresc. (...) 
     Răsfoind o carte cu fotografii și nume 
ondulate, am descoperit lumea mea ve-
che în cuvinte noi. Grădina uriașă care 
era pentru mine realitatea înconjură-
toare se afla reprodusă și ordonată aici 
în frumoase imagini, întâlnea oglinda de 
cuvinte și sonorități ce vorbeau despre 
ea.  

                      (Simona Popescu, Exuvii) 
 

a) Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi cores-
punde fiecare dintre afirmaţiile din stânga.    
 A B C D 
 Text A Text B Ambele 

texte 
Niciun 

text 
1. Animalele comunică prin vorbire.      
2. Textul se referă la folosirea vorbirii.     
3. Animalele scot țipete de avertizare 
când sunt în pericol. 

    

4. Realitatea înconjurătoare poate fi oglin-
dită într-o carte.   
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PĂRŢILE DE VORBIRE FLEXIBILE 
 
 
 
 

ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR 
 

1. Scrie în spaţiile punctate de mai jos câte trei verbe care exprimă: 
 

ACŢIUNEA:  ...................................................................................................... 
STAREA:   ...................................................................................................... 
EXISTENŢA:  ...................................................................................................... 

 

2. Scrie modurile studiate în clasa a cincea.  
 

 
 

                   
            
 
 
 
 
 
 
3. Completează tabelul, respectând cerinţele: 
 

Verbul Modul Timpul Persoana Numărul 
scriam     
desenezi     
citii     
fugise     
aţi cântat     
vom pleca     
Nu vorbi!     
o să vin     

 
   
 a citi

Infinitiv 

 
   

   citesc 

...............  
   

   Citeşte!

.............. 
 
   

   citit 

................ 

Morfologia. Verbul 

VERBUL
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4. Vrei să elaborezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor de clasă, pentru a afla 
dacă ei știu care este rolul verbului în comunicare. 
 Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi 
trebuie să răspundă.  
 

Întrebări DA NU 
1.   
2.   
3.   

 

 
VERBELE PREDICATIVE ŞI VERBELE NEPREDICATIVE  
(COPULATIVE ŞI AUXILIARE) 

1. Menţionează valoarea predicativă sau nepredicativă a verbelor subliniate în enun-
ţurile: 
 

 • Alexandru citeşte o poveste. …………………………………...........…………….. 
 • Este atent la lectură. …………………………………………….……...........…….. 
 • Am citit toată cartea. …………………………………………….………...........…. 
  

2. Precizează felul verbelor nepredicative (copulative/auxiliare) marcate în enunţurile: 
 

 • Era bine să fi citit .……………………………….…………………...........………. 
 • Am ascultat cu atenţie. ..………………………….…………………..........……… 
 • Voi vorbi despre zmeul din poveste. …………………………………..........…….. 
 

3. Menţionează valoarea predicativă (pred.), auxiliară (aux.) sau copulativă (cop.) a 
verbelor marcate din enunţurile de mai jos: 
 

Ioana este o fată cuminte.  ............................... 
Aş fi venit şi eu. ............................... 
Colegii mei sunt în clasă. ............................... 
Am citit cartea de la tine.  ............................... 
Am o carte.  ............................... 
Vor câştiga un premiu.  ............................... 
Ei vor o carte.  ............................... 
 

4. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să ai: 
               predicativ……………………………………………….... 

a) Verbul „a fi”      copulativ……………………………………….………… 

              auxiliar…………………………………………………… EDITURA P
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