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EVALUARE FORMATIVĂ

I. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F):

1. În textul: ”Mi-a plăcut să cânt frumuseţile limbii şi puterea vie a imaginilor” pronumele personal
mi- este în cazul dativ şi are funcţia sintactică de complement.

2. În propoziţia: Vestea despre ei am primit-o abia ieri., pronumele personal în cazul acuzativ,
precedat de prepoziţia despre are funcţia sintactică de complement.

3. În propoziţia: Răspunsul lui este corect., pronumele personal lui este în cazul genitiv şi are funcţia
sintactică de atribut pronominal genitival.

4. Toate cuvintele subliniate în exemplul de mai jos sunt pronume personale: „Atenţiunea mea a
făcut mare plăcere amicei mele şi mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roşiori, în
uniformă de mare ţinută” .-2 puncte

II. Completează spaţiile libere cu pronume personale potrivite:
Astăzi …………… vei pleca împreună cu sora ta…………. este bucuroasă pentru acest

lucru………….vom fi încântaţi……………vom da de veste şi……………….. –1 punct

III. Notează în spaţiul dat, formele neaccentuate potrivite ale pronumelui personal:
Pe mine…………vede. Ţie…………..spune totul. Mie………..place a citi. Pe noi………ascultă toată

lumea. Mie………-e dor de vacanţă. Ţie…………dăruiesc totul. Pe voi………..laudă mereu.
Nouă……..-a plăcut spectacolul. Pe tine ………-a dus la spectacol? -1,8 puncte

IV. Pune, în spaţiul liber, forma potrivită de genitiv a pronumelui personal:
Povestea ………..(pers. a III-a, sg., feminin) o ştiu. Sosirea …………(pers. a III-a, sg., masculin) este

binevenită. Problema………(pers. a III-a, pl., masculin) este rezolvată.–0,6 puncte

V. Completează spaţiile punctate cu pronumele personale potrivite întrebărilor din paranteză:
Eu plec (cu cine?)………………..la şcoală.
Lasă-…………(pe cine?) să plec la mama.
Vreau să-……..(cui?) arăt şi lui ultima carte.
Cartea (a cui?)……….este pe bancă.
Spune-….(cui?) că (pe cine?)….-am văzut  la patinoar. –0,6 puncte

VI. Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântului lui să fie:
- pronume personal în dativ;
- pronume personal în genitiv;

- articol hotărât antepus unui subst. propriu, nume de persoană. –3 puncte


