
 

Prepoziția și conjuncţia 

- előljáró szó és kötőszó - 

 

1 Citește cu atenție enunțurile date și răspunde apoi cerințelor. 

 

Mama și puiul din imagine sunt urși polari. Ursoaica stă pe trepte și bea apă. Trei urși privesc printre 

gratii, dar al patrulea privește peste gard. În captivitate, urșii lenevesc sau se joacă. Ursului Panda îi 

este foame, deci mănancă frunze de bambus. 

 

 2 Precizează pentru fiecare cuvânt colorat dacă este prepoziție sau este conjuncție. 

 

3 Grupează pe două coloane cuvintele de mai jos, în prepoziţii şi conjuncţii: pe, la, însă, cu, 

iar, căci, dar, de, să, fie, ori, pentru, deci, ci, despre, aşadar. 

 

4 Precizează felul conjuncțiilor din textele de mai jos, în funcție de forma lor. 

 

a Vasile avea în familia lui învăţători, medici, avocaţi, dar și circari, marinari, chelneriţe și balerine 

care trăiseră prin cele mai îndepărtate locuri. 

b Aeroplanul decolase din Regat și trecuse munții ca să aducă vești de la frați. 

 

5 Pentru fiecare dintre conjuncțiile din secvențele de mai jos, menționează dacă leagă părți de 

propoziție de același fel sau propoziții de același fel. 

 

a „Le aruncă de mâncare maimuțelor, porcului spinos și păunilor.“ 

b „[…] rațe sălbatice se trezesc și foșnesc în desiș, iar în stânga e marginea pădurii.“ 

c „Acel departe pe care îl bănuiește orice ființă, mică sau mare, un loc mai larg, mai cuprinzător decât 

cel 

locuit, locul pe care fiecare dintre noi îl simte pulsând înăuntrul său, deși el, locul, se află în afară.“ 

d „O bătrană care mătură scările tribunalului o vede cu coada ochiului, însă crede că este un câine.“ 

e „Of, mama o considera și acum tot o fetiță, deși a terminat facultatea în vara asta.“ 

f „Mara Dumitrescu simte în aer o vibrație ciudată, chiar înainte să audă sau să vadă ceva.“ 

g „Vede niște oameni sus, la ferestre, dar nu înțelege ce vor de la ea.“ 

h. Ursoaica era însetată, căldura o copleşea, ar fi vrut să iasă la soare, să se întindă, să doarmă, însă 

apoi a hotărât să fie atentă. 

i. Mura şi Mişa sunt urşi bruni. 

j.Bruno este înalt şi solid. 

k.Iana dormea profund şi liniştit. 

l.El sau ea va ajunge primul. 

m. Al doilea şi a treia să iasă în faţă. 

 

6. Alcătuiește câte un enunț potrivit în care să utilizezi următoarele conjuncții: și, dar, sau, 

deci. 

 

 

 

Folosiți Auxiliarul pentru ajutor. 

 

Spor la treabă! 


