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SA, S-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

„De aceea îl încalţă bunica sa, în timp ce sufleţelul citeşte. Dacă s-a mai pomenit un 

băiat mai sârguincios?! Pe alţi copii trebuie să-i împingi de la spate: «învaţă, scrie, desenează, 

ai terminat? ». cu Ionel nu s-a întâmplat niciodată aşa ceva.” 

(Mircea Sântimbreanu – Sufleţelul învaţă) 

 

 „Când a înţeles că a murit, a sărit în sus ca ars, s-a zbârlit, a început să-şi biciuiască 

coapsele cu coada, s-a năpustit în peretele cuştii şi a prins să roadă zăvoarele şi podeaua. 

 Toată ziua s-a frământat, s-a zbătut în cuşcă şi a urlat; apoi s-a întins lângă căţeluşa sa 

şi părea că s-a liniştit. Dar, când stăpânul menajeriei a vrut să scoată din cuşcă căţeluşa 

moartă, leul n-a îngăduit nimănui să se apropie de ea.” 

(L. N. Tolstoi – Leul şi căţeluşa) 

 

2. Scrieţi forma potrivită: 

 

AZI     IERI 

 

se joacă    s-a jucat 

se spală    s-a spălat 

se ruşinează    …………… 

se mută    …………… 

se străduieşte               …………… 

se suie                …………… 

se opreşte    …………… 

se bucură    …………… 

 

 

 

 

A. A primit ajutor de la colega sa. 

În grădina sa au înflorit narcisele. 

Pictura sa a fost apreciată de toți. 

 

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

cuvânt. Acest cuvânt poate fi înlocuit cu unul dintre cuvintele lui sau ei. 

 

B. Corina s-a supărat pe noi. 

Băiețelul s-a împrietenit repede cu noii colegi. 

 

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

care se pronunță într-o singură silabă. S-a nu poate fi înlocuit.  
 



2 

 

3. Completaţi după model: 

 

pisica  sa   s-a trezit 

mingea sa   s-a întors 

…….. sa   s-a …….. 

…….. sa   s-a …….. 

…….. sa   s-a …….. 

…….. sa   s-a …….. 

 

4. Încercuiţi varianta corectă: 

 

Camera sa/s-a este curată. 

Mi-a dat haina sa/s-a când mi-a fost frig. 

El a răspuns corect la întrebarea sa/s-a. 

Matei sa/s-a trezit târziu. 

Elena sa/s-a supărat pe mine degeaba. 

Iepuraşul sa/s-a speriat de umbra sa/s-a. 

Sora sa/s-a este la şcoală. 

Alin sa/s-a plimbat cu bicicleta timp de o oră. 

Fetiţa sa/s-a bucurat nespus de păpuşica primită! 

Pe mâna sa/s-a a căzut un fulg de nea. 

În pădure sa/s-a topit zăpada. 

Cartea sa/s-a era cea mai curată. 

Greieraşul sa/s-a dus plângând la furnică. 

Pe rochiţa sa/s-a cea nouă a apărut o pată. 

Sorina este prietena sa/s-a. 

Îmi place pălăria sa/s-a. 

Mircea sa/s-a urcat în pom. 

Ana face curat în camera sa/s-a. 

Bunica sa/s-a o laudă mereu. 

Ioana are grijă de sora sa/s-a. 

Vântul sa/s-a oprit acum. 

Grădina sa/s-a e plină de flori. 

Mama sa/s-a bucurat de nota mea. 

Tata sa/s-a întors în sfârşit acasă. 

 

5. Completaţi propoziţiile cu sa sau s-a: 

 

Ploaia ………….. oprit. 

Umbrela …………. este roşie. 

Pe floarea galbenă ……….. aşezat un fluture. 

Bunica …………… îl aşteaptă la poartă. 

Şi Emil ………. supărat pe mine? 

Cine …………. culcat în pătuţul meu? 

Ce ………. auzit? 

Irina o ajută mult pe mama ………….. 

A căzut muştar pe bluza …………...cea nouă. 

Mama ……….. îi cumpără pantofi. 

Şi ieri …………. dus la cinema. 

Veveriţa are casa …………. 
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Broscuţa ……….adăpostit sub o frunză de brusture. 

Iulia nu ……….. întors încă. 

A plecat la mătuşa ………….. la Bucureşti. 

Lucian ……….. ascuns într-un tufiş. 

Tudor ………… împrietenit cu Bogdan. 

Maria ………. jucat mult cu păpuşa de la Moş Crăciun. 

Graţiela a învăţat multe de învăţătoarea ………….. 

Pe Viviana am văzut-o cu verişoara …………..în parc. 

Floarea ……… e roşie. 

Floarea …………. ofilit. 

Floarea ………..     ………………. rupt. 

 

 

6. Bifaţi propoziţiile scrise corect: 

 

Mama sa bucurat când a văzut-o. 

Mama sa este mândră de el. 

 

Fetiţa s-a este mai mică decât mine. 

Fetiţa s-a împiedicat şi a căzut. 

 

Geanta sa este frumos colorată. 

Geanta sa rupt din cauza greutăţii. 

 

Bunica s-a face nişte plăcinte grozave! 

Bunica s-a dus în livadă. 

 

7. Pentru isteţi! Completați cu sa sau s-a: 

 

Pentru a rezolva tema ……….., Mircea …………. documentat mult. 

Pe strada …………. nu sunt gunoaie, dar …………… ars un bec. 

Soţia ………… e o prinţesă care ……….. transformat într-o broască. 

Când …………. dus la schi, Angela ………….îmbrăcat gros. 

Denisa ………… gândit la vacanţă din prima ……….. zi de şcoală. 

Heidi a renunţat la viaţa ………… tihnită şi plină de bucurii şi ………. dus în oraşul mare şi 

necunoscut. 

Iată că a venit sora …………. mai mare şi tot planul ………. dat peste cap. 

Pe floarea …………    …………….. aşezat o albină. 

Nu ştiu de ce ………….. răzgândit prietena ………….. 

Aţi aflat ce …………. întâmplat cu pisica ……………? 

………. gândit ce să facă cu problema …………….. 

Mădălina …………. dus în odaia ………… ca să se odihnească puţin. 

 

8. Subliniaţi propoziţiile corecte: 

 

a) Bluza s-a sa rupt la spate. 

    Bluza s-a s-a rupt la spate. 

    Bluza sa s-a rupt la spate. 

    Bluza sa sa rupt la spate. 
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b) Mi sa părut că femeia sa grăbit. 

    Mi s-a părut că femeia s-a grăbit. 

    Mi s-a părut că femeia sa grăbit. 

    Mi sa părut că femeia s-a grăbit. 

 

c) Scufiţa Roşie sa dus la bunica sa. 

    Scufiţa Roşie s-a dus la bunica s-a. 

    Scufiţa Roşie sa dus la bunica s-a. 

    Scufiţa Roşie s-a dus la bunica sa. 


