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SAU, S-AU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Citiţi textele de mai jos. Transcrieţi propoziţiile care conţin cuvintele  s-au şi sau şi 

observaţi scrierea lor: 

 

 a) „A-nceput de ieri să cadă 

      Câte-un fulg, acum a stat, 

      Norii s-au mai răzbunat 

      Spre apus, dar stau grămadă 

      Peste sat.” 

(George Coşbuc – Iarna pe uliţă) 

 

 b) „…dacă tigrii simt că dresorul se gândeşte în altă parte sau că îl prinde frica, atunci 

toţi se năpustesc şi-l atacă.” 

(Cezar Petrescu – Fram, ursul polar) 

 

 c) „Urşii s-au oprit din hârjoană. Speriaţi, s-au depărtat în grabă. Pricepură că muntele 

sau ii va strivi sub greutatea lespezilor de gheaţă, sau se va ciocni de sloiul lor.” 

(Vladimir Colin – Povestea ursului cafeniu) 

 

2. Scrieţi forma potrivită: 

 

AZI       IERI 

 

Copiii se joacă               Copiii s-au jucat 

 se plimbă     s-au plimbat 

 se grăbesc     …………… 

 se înveselesc     …………… 

 se aşază     …………… 

 se îndepărtează    …………… 

 

A. Primești sau nu scuzele mele? 

Azi merg la școală cu mama sau cu tata. 

Să cumperi mere sau pere pentru compot! 

 

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

cuvânt. Acest cuvânt poate fi înlocuit cu ori. 

 

B. Băieții s-au întors de la stadion. 

Toți colegii s-au bucurat pentru reușita lui Mihai. 

 Soarele apunea când s-au întâlnit cu doamna învățătoare. 

 

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

care se pronunță într-o singură silabă. S-au nu poate fi înlocuit.  
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 se întâlnesc     …………… 

 se împrietenesc    …………… 

 

3. Adăugaţi cuvinte potrivite lângă sau şi s-au, apoi alcătuiţi propoziţii folosind construcţiile 

obţinute: 

 

     mere sau pere   s-au certat 

     pleci sau vii   s-au împăcat 

……… sau ………   s-au………. 

……… sau ………   s-au………. 

……… sau ………   s-au………. 

……… sau ………   s-au………. 

……… sau ………   s-au………. 

 

4. Tăiaţi varianta greşită: 

 

Piticii sau/s-au întors din pădure. 

Au găsit aur sau/s-au argint? 

Câinele şi pisica nu sau/s-au împăcat niciodată. 

Câinele sau/s-au pisica a mâncat friptura? 

La cumpărături mergem cu Flaviu sau/s-au cu Denisa? 

Toate ferestrele sau/s-au deschis ca la un semn. 

- Ieri mi sau/s-au rupt pantofii. 

- Erau cei vechi sau/s-au cei noi? 

Ceasul e opt sau/s-au nouă? 

Îmi împrumuţi pixul sau/s-au stiloul? 

Vişinele nu sau/s-au copt încă. 

Băieţii sau/s-au dus cu tata la meci. 

Culoarea ta preferată este roz sau/s-au mov? 

Sau/s-au dus şi ei la concurs? 

Ieri sau/s-au întâlnit la mall. 

Verişorii tăi au sosit dimineaţa sau/s-au seara? 

Te-ai împiedicat sau/s-au te-a împins cineva? 

 

5. Scrieţi un final pentru propoziţiile: 

 

O aştept pe Alina sau ………………. 

Florile s-au…………….. 

Bunica vine cu trenul sau ……………………. 

La mare veţi sta o zi sau…………………. 

Păsările s-au……………….. 

Elevii s-au …………………. 

Fluturii s-au…………..  

 

6. Completaţi spaţiile punctate cu sau ori s-au: 

 

Vrei bomboane …………… prăjituri? 

Păsările călătoare …………… în ţară. 

Lalelele …………… ofilit. 

…………… cules toţi strugurii. 
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Îţi plac garoafele …………… trandafirii? 

Elevii …………… urcat în autocar. 

Toţi …………… aşezat la locurile lor. 

Noi nu plecăm niciodată de acasă fără să anunţăm pe mama …………… pe tata. 

Florile pomilor …………… scuturat. 

Mircea …………… Liviu a trântit uşa? 

Cei doi …………… împrietenit repede. 

Părinţii …………… supărat pentru că am întârziat. 

Irina va împrumuta de bibliotecă o carte …………… un CD. 

Broasca …………… broscoiul a răpit fetiţa? 

Broasca şi broscoiul …………… aruncat în apă. 

Broaştele …………… certat …………… au plecat împreună? 

Dan şi Andrei …………… în parc şi …………… jucat. 

Elevii …………… bucurat de veştile bune …………… de cadouri? 

Cei mici …………… întors …………… au rămas să înnopteze la bunici? 

 

7. Scrieţi după dictare: 

 

În prima zi de şcoală, elevii s-au grăbit să ajungă la şcoală. S-au îmbrăţişat fericiţi cu 

colegii cunoscuţi sau s-au împrietenit cu cei noi. Toţi au povestit doamnei învăţătoare cum   

şi-au petrecut vacanţa la munte sau la mare, la bunici sau la ştrand. 

După terminarea orelor, s-au întors acasă bucuroşi. 

 

 

 

 

 

 

 


