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1. Citiţi textele de mai jos şi subliniaţi cuvintele la şi l-a. Observaţi scrierea lor! 

 

 „Aşadar, trebuie să-ţi spunem de la început că neobişnuitele întâmplări, care din prima 

zi de şcoală curgeau potop pe capul tău, ne-au pus pe gânduri. Curând, inima ni se strângea de 

emoţie ori de câte ori, la ora opt precis, clopoţelul ne înştiinţa că vom începe o nouă zi de 

muncă, iar tu lipseai din bancă. Căci, după câteva săptămâni, ştiam că numai o nenorocire te 

putea împiedica să fii punctual la şcoală.” 

(Mircea Sântimbreanu – Scrisoare pe adresa unui întârziat) 

 

 „Şi atât de mult de iepuraş vărul său s-a rugat, că până la urmă l-a  înduplecat. 

- Bine, te duc vreo doi paşi… 

- Ba, eu vreau până la oraş! 

Să scape de gura sa, Ţupa-Ţup l-a luat şi să vedeţi ce s-a întâmplat… Cum mergea 

iepuraşul cu prichindelul la spate agăţat, deodată, poc! S-a dezechilibrat, bicicleta cât colo a 

săltat şi pe Laudă-Goală într-o tufă de spini l-a aruncat.” 

(I. Străuţ – Laudă-Goală) 

 

2. Scrieţi forma potrivită: 

 

AZI     IERI 

 

îl roagă    l-a rugat 

îl laudă     l-a lăudat 

îl cheamă    ........................... 

îl vede     ........................... 

îl adaugă    ........................... 

 
A. Duminică mergem la pescuit. 

David a participat la concurs împreună cu doi colegi de clasă. 

Vii cu noi la cinema? 

 

În propozițiile de mai sus, la este scris legat (fără cratimă) pentru că este un singur 

cuvânt. Acesta este un cuvânt de legătură. 

 

B. Tincuța l-a încurajat pe fratele ei. 

L-a admirat pentru curajul său. 

 Irina l-a invitat pe Rareș . 

 

În propozițiile de mai sus, l-a s-a scris cu cratimă pentru că sunt două cuvinte diferite 

care se pronunță într-o singură silabă:  

- cuvântul l – pronume  personal (el) 

- cuvântul a – are înțeles împreună cu cuvântul care urmează după el (a admirat, a 

încurajat - verbe) 
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îl rezolvă    ................................. 

îl citeşte    ................................. 

îl opreşte    ................................. 

 

3. Completaţi după model: 

 

la şcoală   l-a certat 

la piaţă    l-a cumpărat 

la …………   l-a …………… 

la …………   l-a …………… 

la …………   l-a …………… 

la …………   l-a …………… 

la …………   l-a …………… 

 

 

4. Tăiaţi  varianta greşită: 

 

Cosmin la/l-a îmbunat pe tatăl său cu un zâmbet. 

Şi ea la/l-a ajutat când a fost nevoie. 

În vacanţă ne ducem la/l-a cinema. 

La/l-a îmbrăţişat cu dragoste. 

Când la/l-a văzut, i-a cerut să îi spună adevărul. 

Orele încep la/l-a ora opt fix. 

Mergem la/l-a bunica în fiecare duminică. 

În parc la/l-a pierdut pa Max. 

S-au întâlnit la/l-a patinoar. 

Maria la/l-a strigat pe Andrei cât a putut de tare. 

Nici azi nu la/l-a ascultat la/l-a istorie. 

La/l-a un colţ la/l-a ajuns din urmă o colegă. 

Pe Mihnea la/l-a cunoscut la/l-a un concurs de şah. 

 

5. Completaţi propoziţiile cu la sau l-a: 

 

Nimeni nu ………. mai văzut de atunci. 

Bunica …….. răsplătit pentru ajutorul oferit. 

………. muzeu au fost ieri. 

………… anunţat Mişu pentru a doua zi. 

A ales două numere ……….. întâmplare. 

Emisiunea mea preferată începe ………. ora cinci. 

Am obţinut locul I ……….. concursul de atletism. 

Miruna ………… plăcut din prima clipă. 

Motănelului îi plăcea să stea ………… soare. 

A ajuns prima ……… întâlnire. 

………. sunat abia a doua zi. 

Pisica ………… zgâriat fără milă. 

Cu vorbe blânde, învăţătoarea a ajuns ………… inima băieţelului. 

De frică, au luat-o ………. fugă. 

Şi cloşca ……. îngrijit cu cea mai mare dragoste. 

Tudor ………. luat de mână şi ……….. ajutat să traverseze strada. 

Andrei ……….. condus pe prietenul său până ………… staţia de autobuz. 
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Vulpea ……… ademenit pe puişor ……….. marginea pădurii. 

……….. înşfăcat în gheare şi ……….. dus ………. cuibul său. 

………. ora şapte ……….. trezit ceasul deşteptător. 

 

6. Scrieţi enunţuri simple cu formele la şi l-a (câte 3 de fiecare). 

 

7. Scrieţi după dictare: 

 

 Marian  şi-a dorit să meargă la un meci de fotbal. Aşa că l-a rugat pe tata să îi cumpere 

un bilet pentru duminică. Tata l-a întrebat dacă are suficienţi bani şi l-a sfătuit să mai 

economisească în zilele următoare. 

 Sâmbătă, Marian avea toţi banii necesari la puşculiţă. Tata i-a dat biletul şi i-a spus: 

 - Meciul începe la ora nouă. Vom merge împreună. Trebuie să fim la stadion cu o 

jumătate de oră înainte. 

 Lui Marian i-a plăcut la nebunie şi l-a îmbrăţişat pe tata cu drag. 

 

8. Scrieţi un text zece rânduri pornind de la imaginea de mai jos şi folosind de cât mai multe 

ori cuvintele la şi  l-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


