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FIȘE DE LUCRU
ATRIBUTUL ȘI ATRIBUTIVA
1. Construiește câte o propoziție în care să ai:
a) un atribut substantival genitival;
b) un atribut adjectival exprimat printr-un adjectiv propriu-zis în cazul genitiv;
c) un atribut adverbial exprimat printr-o locuțiune adverbială;
d) un atribut verbal exprimat printr-un verb la modul supin;
e) un atribut pronominal exprimat printr-un pronume negativ în cazul genitiv.
a) _______________________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________________
e) _______________________________________________________________________________________

2. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate și care este partea de vorbire prin care se exprimă:
a) Cadoul pentru tine m-a impresionat.
b) Ghiozdanul său s-a rupt.
c) Haina lui este albastră.
d) Cartea mea este aceasta.
e) Celeilalte eleve i s-a reproșat că este gălăgioasă.
a) _______________________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________________
e) _______________________________________________________________________________________

3. Precizează felul atributelor din enunțurile de mai jos și cazul în care se află acestea:
Florile din vază au un miros minunat.

_________________________________________

Războiul contra drogurilor este de durată.

_________________________________________

Casa Ioanei este în construcție.

_________________________________________

Iarba înverzită a câmpiei este încântătoare.

_________________________________________

Sora Ioanei, Mara, a fost bine intenționată.

_________________________________________

I-am dat lui Ion, fratelui tău, cartea.

_________________________________________
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Băiatul deștept merge la olimpiada de matematică.

_________________________________________

Cartea citită era foarte interesantă.

_________________________________________

Mâna tremurândă i-a trădat emoția.

_________________________________________

Copilul său era cel accidentat.

_________________________________________

Nicio lucrare nu era de nota zece.

_________________________________________

Ioana însăși a vizitat muzeul.

_________________________________________

Nu se știe care elev a spart geamul.

_________________________________________

Ce carte citești?

_________________________________________

Altă fată a fost văzută în parc.

_________________________________________

Patru fete au plecat la plimbare.

_________________________________________

A treia concurentă a ieșit învingătoare.

_________________________________________

Cărțile pentru el sunt la Ioana.

_________________________________________

Casa lor este pe malul mării.

_________________________________________

Ochii-i albaștri l-au impresionat.

_________________________________________

Acelea, ele, sunt colegele mele.

_________________________________________

Ziua de azi a fost minunată.

_________________________________________

Strigătul „ura” l-a uimit.

_________________________________________

4. Prin expansiune, transformaţi atributele din următoarele propoziţii în subordonate atributive:
Luncile întinse de-a lungul râului erau rodnice.
_______________________________________________________________________________________
Am lansat ideea organizării unei excursii literare.
_______________________________________________________________________________________
Scriitorul a vizitat satul natal.
_______________________________________________________________________________________
Elevul silitor este apreciat de profesori.
_______________________________________________________________________________________
Poezia citită mi-a creat mare satisfacţie.
_______________________________________________________________________________________
Timpul trecut nu se mai întoarce.
_______________________________________________________________________________________
Coșurile fumegânde se zăreau în depărtare.
_______________________________________________________________________________________
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Tema scrisă în pauză fusese greșită.
_______________________________________________________________________________________
Dorința de a revedea locurile natale o bucura nespus.
_______________________________________________________________________________________
Cartea elevei fusese ruptă în pauză.
_______________________________________________________________________________________
Pisica blândă zgârie rău.
_______________________________________________________________________________________
Laura este o fetiţă ascultătoare.
_______________________________________________________________________________________
Bucatele sărate nu sunt pe gustul meu.
_______________________________________________________________________________________
Trenul întârziat era un accelerat.
_______________________________________________________________________________________
Omul muncitor este stimat de toţi.
_______________________________________________________________________________________
Calul de dar nu se caută la dinţi.
_______________________________________________________________________________________
Casa lor este frumoasă.
_______________________________________________________________________________________
Fructele de sus se culeg greu.
_______________________________________________________________________________________

5. Contrage subordonatele atributive în partea de propoziţie corespunzătoare:
Satul în care s-a născut Mihai Eminescu este în judeţul Botoşani.
_______________________________________________________________________________________
Pisica pe care am primit-o cadou s-a rătăcit.
_______________________________________________________________________________________
Bogdan preferă filmele care au subiect istoric.
_______________________________________________________________________________________
România este o ţară în care clima este temperată.
_______________________________________________________________________________________
A avut ideea să mai încerce o dată.
_______________________________________________________________________________________
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Fructele care nu sunt coapte dăunează sănătăţii.
_______________________________________________________________________________________
Orasul în care m-am născut este aşezat în nordul ţării.
_______________________________________________________________________________________
Modul cum se exprimă ne uimeşte pe toţi.
_______________________________________________________________________________________

6. Rescrie enunţurile, corectând greşelile:
Tabloul care l-ai văzut este pictat de Nicolae Grigorescu.
_______________________________________________________________________________________
Scriitorul al căror opere le studiezi este preferatul meu.
_______________________________________________________________________________________
Cartea unde afli informaţii despre trenuri este Mersul trenurilor.
_______________________________________________________________________________________

7. Ȋncercuieşte varianta corectă:
1. Atributul este partea secundară de propoziţie care determină:
a) Un substantiv, un pronume sau un numeral cu valoare substantivală
b) Un substantiv, un verb sau un adjectiv

2. Pronumele şi adverbele relative care introduc o propoziţie subordonată atributivă:
a) Nu au funcţie sintactică de parte de propoziţie şi nu pot fi precedate de prepoziţii
b) Au funcţie sintactică de parte de propoziţie şi pot fi precedate de prepoziţii

8. Care din propoziţiile introduse prin pronumele relative ce şi care sunt atributive?
a. Știu ce vrei să spui.

_________________________________________

b. Nu-i chiar rău ce propui.

_________________________________________

c. Părerea ce mi-am făcut-o despre tine rămâne valabilă.

_________________________________________

d. Nu se ştie care va învinge.

_________________________________________

e. Sportivul care perseverează va ajunge campion.

_________________________________________

9. Completaţi frazele de mai jos cu pronumele relative care:
Puloverul ………… bunica îl tricotează nu este gata.
Dan a facut un planor ………… este foarte mândru.
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Întâmplarea ……………. faceţi aluzie s-a petrecut atunci.
I-a scris verişoarei sale …………. a primit o felicitare.

10. Găseşte pentru fiecare cuvânt subliniat din coloana A, funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în
propoziţie din coloana B. Atenţie, o funcţie sintactică este în plus!
A

B

1. Casa lui este frumoasă.

a) atribut adjectival

2. Satul acela era sărac.

b) atribut verbal

3. Grădina din faţa casei este frumoasă.

c) atribut adverbial

4. Vântul de afară este rece.

d) atribut pronominal genitival

5. Câinii lătrând s-au speriat.

e) atribut substantival prepozitional
f ) atribut interjecţional

11. Faceți analiza sintactică a frazelor:
a) Nu se știe de ce aveau credința că adevărul, în cele din urmă, se va afla.
_______________________________________________________________________________________
b) Dorința lui era să o întâlnească pe fata pe care o văzuse, în ziua aceea ploioasă, în stație.
_______________________________________________________________________________________
c) Era convins că va veni ziua în care se vor vedea.
_______________________________________________________________________________________
d) „Am pierdut în zilele trecute un tovaraş de copilărie care purta un nume mai mult de şatră decât de salon,
căci se numea Porojan!”
(Vasile Alecsandri - Vasile Porojan)
_______________________________________________________________________________________
e) „Pe o prispă o babă bătrână şi zbârcită, culcată pe un cojoc vechi, sta cu capul ei sur ca cenuşa în poalele unei
roabe tinere şi frumoase, care-i căuta în cap.”
(Mihai Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă)
_______________________________________________________________________________________
f) „Mi-e greu sa părăsesc coliba în care mi-am petrecut viaţa şi mi-am crescut copiii.” (Ioan Slavici)
_______________________________________________________________________________________
g) Cartea pe care am citit-o a fost foarte interesantă.
_______________________________________________________________________________________
h) Ziua în care am împlinit 14 ani a fost o zi specială.
_______________________________________________________________________________________
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i) Bunica face un tort cum n-aţi mai mâncat.
_______________________________________________________________________________________
j) Cabana în care vom fi cazaţi este recent construită.
_______________________________________________________________________________________

12. Alcătuieşte o frază în care să ai o propoziţie subordonată atributivă introdusa prin adverbul relativ
unde.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

www.rs.ro

Gramatică – Fișe de lucru REZOLVATE pentru clasa a VIII-a

REZOLVĂRI FIȘE DE LUCRU
ATRIBUTUL ȘI ATRIBUTIVA
1.
a) Petalele trandafirului sunt catifelate.
b) Răspunsul elevei silitoare mi-a plăcut.
c) Nu mai sunt iernile de altădată.
d) Am cumpărat o nouă maşină de spălat.
e) Răspunsul niciunui nu a fost corect.

2.
a) Cadoul pentru tine m-a impresionat. –Atribut pronominal prepoziţional, pronume personal
b) Ghiozdanul său s-a rupt. –Atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv
c) Haina lui este albastră. – Atribut pronominal genitival, pronume personal
d) Cartea mea este aceasta. – Atribut adjectival, adjectiv pronominal posesiv
e) Celeilalte eleve i s-a reproșat că este gălăgioasă. – Atribut adjectival, adjectiv pronominal demonstrativ

3.
Florile din vază au un miros minunat. –Atribut substantival prepoziţional, Acuzativ; minunat – Atribut
adjectival, Acuzativ
Războiul contra drogurilor este de durată. –Atribut substantival propoziţional genitival, Genitiv
Casa Ioanei este în construcție. - Atribut substantival genitival, Genitiv
Iarba înverzită a câmpiei este încântătoare. înverzită –Atribut adjectival, Nominativ; a câmpiei - Atribut
substantival genitival, Genitiv
Sora Ioanei, Mara, a fost bine intenționată. – Ioanei - Atribut substantival genitival, Genitiv; Mara – Atribut
substantival apoziţional, Nominativ
I-am dat lui Ion, fratelui tău, cartea. - Atribut substantival apoziţional, Genitiv
Băiatul deștept merge la olimpiada de matematică. – deștept – Atribut adjectival, Nominativ; de matematică Atribut substantival prepoziţional, Acuzativ
Cartea citită era foarte interesantă. – Atribut adjectival, Nominativ
Mâna tremurândă i-a trădat emoția. –Atribut adjectival, Nominativ
Copilul său era cel accidentat. –Atribut adjectival, Nominativ
Nicio lucrare nu era de nota zece. – Nicio – Atribut adjectival, Nominativ; zece – Atribut adjectival, Acuzativ
Ioana însăși a vizitat muzeul. –Atribut adjectival, Nominativ
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Nu se știe care elev a spart geamul. –Atribut adjectival, Nominativ
Ce carte citești? –Atribut adjectival, Acuzativ
Altă fată a fost văzută în parc. -Atribut adjectival, Nominativ
Patru fete au plecat la plimbare. - Atribut adjectival, Nominativ
A treia concurentă a ieșit învingătoare. - Atribut adjectival, Nominativ
Cărțile pentru el sunt la Ioana. –Atribut pronominal prepoziţional, Acuzativ
Casa lor este pe malul mării. – lor – Atribut pronominal genitival, Genitiv; mării – Atribut substantival
genitival, Genitiv
Ochii-i albaștri l-au impresionat. - i- Atribut pronominal, Dativ posesiv; albaștri – Atribut adjectival, Nominativ
Acelea, ele, sunt colegele mele. – ele – Atribut pronominal apoziţional, Nominativ; mele – Atribut adjectival,
Nominativ
Ziua de azi a fost minunată. –Atribut adverbial, nu are caz
Strigătul „ura” l-a uimit. –Atribut interjecţional, nu are caz

4.
Luncile întinse de-a lungul râului erau rodnice.
....Luncile care se întindeau de-a lungul râului erau rodnice. .................................
Am lansat ideea organizării unei excursii literare.
...Am lansat ideea să organizăm o excursie literară...................................................
Scriitorul a vizitat satul natal.
.....Scriitorul a vizitat satul în care s-a născut............................................................
Elevul silitor este apreciat de profesori.
.....Elevul care este silitor este apreciat de profesori. .......................................................
Poezia citită mi-a creat mare satisfacţie.
......Poezia pe care am citit-o mi-a creat o mare satisfacţie. ..............................................
Timpul trecut nu se mai întoarce.
.......Timpul care a trecut nu se mai întoarce......................................................................
Coșurile fumegânde se zăreau în depărtare.
.........Coşurile care fumegau se zăreau în depărtare..........................................................
Tema scrisă în pauză fusese greșită.
.........Tema pe care o scrisese în pauză fusese greşită..........................................................
Dorința de a revedea locurile natale o bucura nespus.
........Dorinţa să-şi revadă locurile natale o bucura nespus...................................................
Cartea elevei fusese ruptă în pauză.
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.........Cartea pe care o avea eleva fusese ruptă în pauză.......................................................
Pisica blândă zgârie rău.
.........Pisica ce este blândă zgârie rău...................................................................................
Laura este o fetiţă ascultătoare.
..........Laura este o fetiţă care ascultă mereu. .......................................................................
Bucatele sărate nu sunt pe gustul meu.
..........Bucatele care sunt sărate nu sunt pe gustul meu...........................................................
Trenul întârziat era un accelerat.
.........Trenul care a întârziat era un accelerat. .......................................................................
Omul muncitor este stimat de toţi.
.........Omul care este muncitor este stimat de toţi.....................................................................
Calul de dar nu se caută la dinţi.
.......Calul pe care îl primeşti în dar nu se caută la dinţi. .........................................................
Casa lor este frumoasă.
.......Casa pe care o au ei este frumoasă....................................................................................
Fructele de sus se culeg greu.
.......Fructele care sunt sus se culeg greu....................................................................................

5.
Satul/¹ în care s-a născut Mihai Eminescu/² este în judeţul Botoşani./¹
Satul natal al lui Mihai Eminescu este în judeţul Botoşani. –Atribut adjectival

Pisica/¹ pe care am primit-o cadou/² s-a rătăcit./¹
Pisica primită cadou s-a rătăcit. – Atribut adjectival

Bogdan preferă filmele/¹ care au subiect istoric./²
Bogdan preferă filmele cu subiect istoric. – Atribut substantival prepoziţional

România este o ţară/¹ în care clima este temperată.²
România este o ţară cu climă temperată. – Atribut substantival prepoziţional

A avut ideea/¹ să mai încerce o dată.²
A avut ideea de a mai încerca o dată. – Atribut verbal
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Fructele/¹ care nu sunt coapte/² dăunează sănătăţii./¹
Fructele necoapte dăunează sănătăţii. – Atribut adjectival

Oraşul/¹ în care m-am născut/² este aşezat în nordul ţării./¹
Oraşul meu natal este aşezat în nordul ţării. – Atribut adjectival

Modul/¹ cum se exprimă/² ne uimeşte pe toţi./¹
Modul lui de exprimare ne uimeşte pe toţi. – Atribut substantival prepoziţional

6.
Tabloul care l-ai văzut este pictat de Nicolae Grigorescu.
__Tabloul pe care l-ai văzut este pictat de Nicolae Grigorescu.
Scriitorul al căror opere le studiezi este preferatul meu.
___Scriitorul ale cărui opere le studiezi este preferatul meu
Cartea unde afli informaţii despre trenuri este Mersul trenurilor.
___Cartea în care afli informaţii despre trenuri este Mersul trenurilor.

7.
1. Atributul este partea secundară de propoziţie care determină:
a) Un substantiv, un pronume sau un numeral cu valoare substantivală
b) Un substantiv, un verb sau un adjectiv

2. Pronumele şi adverbele relative care introduc o propoziţie subordonată atributivă:
a) Nu au funcţie sintactică de parte de propoziţie şi nu pot fi precedate de prepoziţii
b) Au funcţie sintactică de parte de propoziţie şi pot fi precedate de prepoziţii

8.
a. Știu/¹ ce vrei/² să spui./³ 1-PP, 2-PSCD, 3-PSCD
b. Nu-i chiar rău/¹ ce propui./² 1-PP, 2- PSSB
c. Părerea/¹ ce mi-am făcut-o despre tine/² rămâne valabilă./¹ 1 – PP, 2 -PSAT
d. Nu se ştie/¹ care va învinge./² 1-PP, 2 – PSSB
e. Sportivul/¹ care perseverează/² va ajunge campion./¹ 1-PP, 2 - PSAT
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9.
Puloverul…pe care………bunica îl tricotează nu este gata.
Dan a facut un planor…de care………este foarte mândru.
Întâmplarea …la care………….faceţi aluzie s-a petrecut atunci.
I-a scris verişoarei sale…de la care ……….a primit o felicitare.

10.
A

B

1. Casa lui este frumoasă.

a) atribut adjectival

2. Satul acela era sărac.

b) atribut verbal

3. Grădina din faţa casei este frumoasă.

c) atribut adverbial

4. Vântul de afară este rece.

d) atribut pronominal genitival

5. Câinii lătrând s-au speriat.

e) atribut substantival prepoziţional
f) atribut interjecţional

1-d
2-a
3-e
4-c
5-b

11.
a) Nu se știe/¹ de ce aveau credința/² că adevărul, în cele din urmă, se va afla./³
1-PP; 2-PSSB; 3 - PSAT

b) Dorința lui era/¹ să o întâlnească pe fata/² pe care o văzuse, în ziua aceea ploioasă, în stație./³
1- PP; 2 - PSPr; 3 - PSAT

c) Era convins/¹ că va veni ziua/² în care se vor vedea./³
1-PP; 2 – PSCI; 3 - PSAT

d) „Am pierdut în zilele trecute un tovaraş de copilărie/¹ care purta un nume mai mult de şatră decât de salon,/²
căci se numea Porojan!”/³
1-PP; 2-PSAT; 3-PSCz
(Vasile Alecsandri - Vasile Porojan)
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e) „Pe o prispă o babă bătrână şi zbârcită, culcată pe un cojoc vechi, sta cu capul ei sur ca cenuşa în poalele unei
roabe tinere şi frumoase,/¹ care-i căuta în cap.”/²
(Mihai Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă)
1-PP; 2 - PSAT

f) „Mi-e greu/1 să părăsesc coliba/2 în care mi-am petrecut viaţa/3 şi mi-am crescut copiii.”/4 (Ioan Slavici)
1 – PP; 2 – PSSB; 3 – PSAT; 4 - PSAT

g) Cartea/¹ pe care am citit-o/² a fost foarte interesantă./¹
1 – PP; 2 - PSAT

h) Ziua/¹ în care am împlinit 14 ani/² a fost o zi specială./¹’
1 – PP; 2 - PSAT

i) Bunica face un tort/¹ cum n-aţi mai mâncat./²
1 – PP; 2 – PSAT

j) Cabana/¹ în care vom fi cazaţi/² este recent construită./²
1 – PP; 2 - PSAT

12. Vila/¹ unde am petrecut vacanţa/² era pe malul mării./¹
1 – PP; 2 – PSAT
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