
 

 

 

PĂRŢI PRINCIPALE DE PROPOZIŢIE 

 

 

 
Subiectul este partea principală de propoziţie care arată: 

• cine face acţiunea; 

• cine suferă acţiunea făcută de altcineva; 

• cine are însuşirea exprimată de numele predicativ. 

Aşadar, subiectul este partea de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul 

predicatului. 

 

Întrebări - cine? 

- ce? 

 

Clasificarea subiectului 

A. exprimat – simplu; 

     -  multiplu; 

     -  dezvoltat; 

                     -  reluat. 

A. neexprimat - inclus (în desinenţele verbelor-predicat la pers. I şi a II-a, sg. şi  

                                        pl); 

    - subînţeles (se subînţelege din context – pers. a III-a sg. şi pl.); 

    - nedeterminat ( se întâlneşte în propoziţiile în care acţiunea  

                               verbului predicat nu se referă la o  persoană); 

             - impersonal (se întâlneşte în propoziţiile cu predicat exprimat  

                                     prin verb impersonal absolut). 

Cazul subiectului 

Subiectele exprimate prin părţile de vorbire care se pot declină sunt în cazul 

nominativ. 

Există situaţii în care subiectul poate sta şi în alte cazuri: 

a. excepţii aparente  

- substantive sau pronume în genitiv 

Ai casei au întârziat.. 

Ai lui sunt  plecaţi în excursie. 

- substantive sau pronume precedate de prepoziţiile din, dintre, de sau de 

adjectivul pronominal alde. 

Au mai plecat din neamuri. 

De-alde ăia să nu vină la noi. 

 

b. excepţii propriu-zise  

- în propoziţiile cu caracter afectiv, subiectul poate fi precedat de 

prepoziţia  la, exprimând ideea de cantitate. 

A venit la lume, de nu încăpea în odaie! 

 

 

 



Topica şi punctuaţia subiectului – subiectul poate sta înainte sau după predicat şi nu 

se desparte prin virgulă. 

 

  Predicatul este partea principală de propoziţie care arată: 

• ce face subiectul (o acţiune, o stare); 

• însuşirea, caracteristica subiectului. 

Fără predicat un se poate realiza comunicarea dintre oameni. 

 

 Predicatul este de două feluri: predicat verbal; 

                                                     predicat nominal. 

 

 A. Predicatul verbal - atribuie subiectului o acţiune sau o stare şi răspunde la   

  întrebarea ,,ce face?”. 

  Părţile de vorbire prin care se exprimă predicatul verbal: 

- verb predicativ la orice mod personal, la orice diateză; 

- locuţiuni verbale; 

- adverbe şi locuţiuni adverbiale predicative; 

- verbe impersonale absolute; 

- verbe unipersonale ca formă şi impersonale ca înţeles; 

- verbe personale devenite impersonale. 

 

B. Predicatul nominal este format din verb copulativ, la un mod personal + un 

nume predicative. 

      Răspunde la întrebările ,,ce?”,  ,,cine?”,  ,,cum?” adresate verbului copulativ. 

- Verbele copulative sunt: a fi, a deveni, a ieşi, a se face, a ajunge, a 

însemna, a părea, a se chema, a se numi, a se naşte. 

- Numele predicativ  este elementul de bază al predicatului nominal 

pentru că el califică subiectul. Poate fi simplu sau multiplu. 

   Numele predicativ poate fi exprimat prin aproape toate părţile de vorbire.     

 

Alege răspunsul corect: 

 

1. Subiectul şi predicatul sunt  părţi de propoziţie:  

a. secundare; 

b. principale.  

 

2. În enunţul ,,Mi-e foame...” substantivul ,,foame” are funcţie sintactică de: 

a. subiect; 

b. nume predicativ. 

 

       3.  În enunţul ,,Se poate scrie bine.” verbul  ,,scrie” are funcţia sintactică de: 

              a. predicat verbal; 

              b. subiect; 

              c. complement direct. 

     

4. În enunţul ,,Crinii, bujorii şi lalelele îşi scutură petalele”, există: 

a. subiect multiplu; 

b. subiect dezvoltat; 

c. subiect simplu. 



 

5. În propoziţia ,,Merg la şcoală”, există:  

a. subiect simplu; 

b. subiect inclus; 

c. subiect nedeterminat. 

 

    6. Precizaţi în care din propoziţii substantivul ,,zgomot” este subiect:  

 a. Se distinge un zgomot. 

                b. Auzim  un zgomot. 

                c. Căzătura  produce zgomot. 

 

    7. Predicatul exprimat prin adverb predicativ se află în varianta: 

                 a. E adevărat ce a spus. 

                 b. Probabil că va veni. 

                 c. E frumos că te-a informat şi pe tine. 

 

    8. În enunţul ,,Primăvara e frumoasă, vara e călduroasă”, există: 

                 a. două predicate verbale; 

                 b. două predicate nominale. 

 

     9. În propoziţia ,,Cum este prăjitura?”, există: 

                  a. predicatul verbal ,,este”; 

                  b. predicatul nominal ,,este prăjitura”; 

                  c. predicatul nominal ,,cum este”. 

 

    10. În enunţul ,,S-a făcut mecanic.”, verbul are valoare: 

                   a. predicativă; 

                   b. copulativă.  

 

    11. Subiectul enunţului ,,Copile, intră în casă!”, este:  

                   a. copile; 

                   b. neexprimat inclus. 

                   c. neexprimat subînţeles. 

      

    12. În enunţul ,,Scrie în revistă”, subiectul este: 

                    a. neexprimat subînţeles; 

                    b. neexprimat nedeterminat.    

 

13. Fraza ,, Devenise mai neliniştit când a fost întrebat de ce nu poate răspunde”, 

conţine : 

a. un predicat nominal şi două predicate verbale; 

b. trei predicate verbale;  

c. un predicat nominal şi trei predicate verbale.       

 

14. Fraza  ,,Am rămas impresionat că a rămas cu tine.” cuprinde în ordine: 

a. un predicat verbal şi un predicat nominal; 

b. două predicate verbale; 

c. un predicat nominal şi un predicat verbal.       

 

 



15. În enuţul ,,Nu-i uşor de înţeles”, subiectul este: 

a. de înţeles; 

b. greu; 

c. neexprimat nedeterminat. 

 

 

16. Precizaţi numărul predicatelor din fraza:,,Fără doar şi poate că nu s-au aşteptat că el  

s-a făcut foc şi pară când a  însemnat preţul pe bonul de casă.” 

a. cinci; 

b. patru. 

   

17. Predicatele din fraza ,,Sunt fericită  pentru că este din oraşul meu şi se poate 

comporta civilizat, fără să devină altceva, decât ceea ce este acum.” sunt: 

a. sunt fericită-PN, este-PV, se poate-PV, să devină altceva-PN, ceea ce este-

PN; 

b. sunt fericită-PN, este din Ardeal-PN,  se poate-PV, comporta-PV, să devină 

altceva-PN,  este-PV; 

c. sunt fericită-PN, este -PV, se poate-PV, comporta-PV, să devină -PV,  ceea 

ce este-PN; 

 


