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Introducere 

 

 

Digitaliada este un program de educație digitală ce încurajeaza folosirea la clasă a metodelor de 

lucru interactive și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale elevilor. 

Programul are două componente: 

 la nivel național - platforma www.digitaliada.ro, care conține materiale digitale educative 

validate de experți în educație 

 la nivel rural - proiectul Digitaliada în școli gimnaziale de la sate 

Lansată în septembrie 2016, platforma www.digitaliada.ro încurajează crearea și partajarea de 

conținut educațional liber ce poate fi folosit de orice persoană din România. Pe platformă, 

Digitaliada pune la dispoziția publicului larg o serie de materiale digitale educaționale, realizate în 

cadrul proiectului de profesorii și autorii parteneri #Digitaliada și de cadrele didactice sau alte 

persoane interesate de acest domeniu. Aceste resurse pot fi folosite, la alegerea profesorului, în 

procesul de predare la ciclul gimnazial.  

În cadrul acestui Ghid veți regăsi recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul 

programului Digitaliada și a implementării acestuia în 50 de școli din mediul rural în perioada 

2016-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/
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Avantaje ale utilizării aplicațiilor digitale și resurselor 

educaționale digitale în procesul instructiv – educativ 

 

 

 oferă elevilor un instrument modern și atractiv de exersare a noțiunilor teoretice și de 

formare a competențelor specifice; 

 elevii pot colabora, pot învăța împreună sau pot concura unii cu alții; 

 fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la 

nivelul inițial; 

 crește interesul elevilor pentru studiul prin integrarea educației digitale în demersul 

didactic; 

 elevii se pot autoevalua, putând vizualiza la final soluția corectă pentru fiecare întrebare 

la care au răspuns eronat; 

 îmbină metodele didactice tradiționale cu cele moderne; 

 stimularea capacității de învățare; 

 creșterea motivației elevilor; 

 instalarea climatului de autodepășire, competitivitate; 

 întreține un nivel ridicat al atenției; 

 stimularea gândirii logice și a imaginației; 

 asigură un feed-back rapid; 

 stabilirea unor măsuri de remediere bazate pe feed-back-ul primit; 

 utilizarea aplicațiilor  de către elevi se poate face utilizând diferite dispozitive IT (tabletă, 

telefon mobil, PC). 
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UNITATEA 1 
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Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită și 

sens asemănător sau identic.  

 

Exemplu:  cadou = dar 

Când se pronunță la fel, cuvintele se 

numesc omofone. 

Exemplu:  ele și iele 

Când se scriu la fel, cuvintele se 

numesc omografe.  

Pentru a fi omonime, două cuvinte 

trebuie să se pronunțe la fel, adică să 

fie omofone.  

Omografele care se deosebesc prin 

accent nu sunt omonime. 

Exemplu:  

adjectivul déși 

conjuncția deșí 
 

Omonimele sunt cuvinte care au aceeași formă și sensuri complet diferite. Omonimele sunt: 

 lexicale, când sunt aceeași parte de vorbire. Ele pot fi: 

 totale, dacă sunt identice la toate formele pe care le au în vorbire 

Exemplu: leu – „animal sălbatic” sau leu – „unitate monetară” 

 parțiale, când nu sunt identice la toate formele din vorbire 

 Exemplu: râs – râși (animale); râsuri (surâsuri) 

 lexico-gramaticale, când sunt părți de vorbire diferite 

Exemplu: vin – substantiv: Tata a primit o sticlă de vin. 

- verb: Nu vin pe la tine astăzi. 

 gramaticale, când au forme identice cu valori gramaticale diferite 

Exemplu: scriu– indicativ, prezent, persoana I, singular;  

   ei scriu – indicativ, prezent, persoana a III-a, plural. 
 

 

 

 

Categorii semantice 
 

Aplicații recomandate:  Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de recapitulare și sistematizare 
 

Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare 

   
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită și 

sens diametral      

opus. 

Exemplu:    zi        noapte 

 

Polisemia este capacitatea cuvintelor de a avea mai multe sensuri. Un 

cuvânt polisemantic are, în funcție de context, mai multe sensuri, între care 

se păstrează o anumită legătură semantică. 

Exemplu:  
Mihai trece strada. (traversează) 

Matei abia trece clasa. (promovează) 

Timpul trece repede. (se scurge) 

Paronimele sunt cuvinte cu forme apropiate și cu sensuri diferite. 

Exemplu: prenume - pronume 

 

Relațiile paronimice favorizează confuzia paronimică, atunci când o formă 

este folosită incorect în locul celeilalte. 
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 Nivel 1 
  

1. Sinonimul cuvântului drăguț este ... . 
 

 

2. Antonimul cuvântului vesel este ... .   

 

3. Cuvintele numeral/numerar sunt ... . 
 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 
 

1. Din șirul  bancă, frumos, deștept, uman, cuvântul polisemantic este ... . 

 

2. În enunțul: S-a hotărât să nu ne mai viziteze în luna mai., există o pereche de ... .   

 

3. Sensul cuvântului glacial este ... .   

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Precizează care dintre omonime sunt totale și care sunt parțiale.  

a) Bunica mi-a dat un cot de pânză albă. M-am lovit la cot. S-a oprit lângă cotul râului. 

b) S-a operat, fiindcă bila îi făcea probleme. Se juca cu bila din plastic.  

c) Mulțimea vidă nu are niciun element. Un element al caloriferului este spart. 

d) Minerii au intrat în șut. Fotbalistul a tras un șut puternic.   

 

2. Care dintre cuvintele evidențiate în exemplele de mai jos nu sunt omonime?  

a) Trupele de geniu vor demina terenul. Prin creațiile sale, s-a dovedit a fi un geniu. 

b) Mobila a fost dată cu lac. Deși nu a înscris, echipa s-a dovedit mobilă pe teren.  

 

 

3. Șirul: dulce, a face, gură, inimă  conține numai ... . 
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Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20153424 

 https://wordwall.net/ro/resource/20159702 

 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view20985102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20153424
https://wordwall.net/ro/resource/20159702
https://learningapps.org/view20985102
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Derivarea. Compunerea 
 
Aplicații recomandate:  Wordwall, LearningApps  

Recomandare: Lecție de recapitulare și sistematizare 

 
Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare 

Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului, prin care se formează cuvinte 

noi prin adăugarea de sufixe sau prefixe unei rădăcini.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivatele parasintetice sunt 

formate în același timp cu un sufix și 

cu un prefix.  

Exemplu:  a închipui 

 Seriile derivative se formează atunci când baza unui cuvânt derivat este un alt cuvânt derivat. 

Exemplu:  sat → sătean → săteancă 

 Olt → oltean → olteancă → oltencuță. 

 

Prefixele se  adăugă înaintea 

rădăcinii, pentru a forma cuvinte noi. 

Exemplu: neserios, inabil 

Prefixele pot forma 

substantive (neregulă), verbe (a 

înflori), adjective (strălucitor), 

adverbe (anormal).  

 

 

Cuvântul de bază este elementul fundamental pentru 

cuvinte noi, iar rădăcina este alcătuită din sunetele comune 

cuvântului de bază și tuturor cuvintelor obținute de la 

acesta. 

Sufixele se adăugă după rădăcină pentru a forma cuvinte noi. Ele sunt: 

 › lexicale, când creează cuvinte noi; 

 Exemplu: slăbiciune, moldovean, frățește, tufiș 

› gramaticale, când creează forme gramaticale; 

 Exemplu: sufixe de timp (-se pentru mai-mult-ca-perfect, plânsesem) 

› lexico-gramaticale, când exprimă un sens nou și o categorie gramaticală 

 Exemplu:  mâncare, verb la infinitivul lung; mâncat, participiu 

Sufixele pot forma substantive (argintar), verbe (pietrui), adjective 

(cenușiu), adverbe (șoimește), pronume (mătălică) sau interjecții (aolică). 
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subordonarea, când unul dintre 

termenii cuvântului compus se află în 

relație de subordonare față de celălalt. 

Exemplu: a binevoi, floare-de-colț, 

douăzeci 

Compunerea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează 

cuvinte noi unindu-se sau alăturându-se doi sau mai mulți termeni diferiți.  

Procedeele de compunere sunt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compunerea savantă este un tip special de compunere și se realizează cu ajutorul unor 

elemente savante de compunere, având circulație internațională. Acestea se atașează înaintea 

rădăcinii (prefixoide) sau după rădăcină (sufixoide), pentru a forma cuvinte noi. 

Exemplu: aeronavă, francofil, biolog, filosofie, politehnică, insecticid, radiolog 

 

Cuvintele compuse pot fi substantive (ciuboțica-cucului), 

verbe (a binevoi), adjective (dulce-acrișor), pronume (fiecare, 

niciunul), numerale (optsprezece, treizeci și doi), adverbe 

(întotdeauna), prepoziții (de pe la), conjuncții (ca să, fiindcă). 

 

alăturarea sau juxtapunerea, 

când termenii din care este 

compus cuvântul nu depind 

unul de altul. 

Exemplu: daco-roman, de pe 

la, înspre. 

abrevierea sau prescurtarea  

BRD – Banca Română de 

Dezvoltare 

Plafar – plante farmaceutice 

Asirom– Asigurarea 

Românească 
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 Nivel 1 

 

1. Cuvântul miraculos este format prin derivare? 

 

2. Care este intrusul din seria covoraș, găinușă, fotoliu, rucsăcel? 

 

3. Cuvintele niciodată și ici-colo sunt formate prin compunere? 
 

 

 

 

                      Nivel 2 
 

 

1. Cuvintele din seria aeromodel, anglofil, biosferă, filosof, polisemantic, zootehnie s-au 

format prin … . 

 

2. S-au format prin derivare toate cuvintele din seria ... . 

a) băiețandru, prietenește, rufărie, răsuciți, despre; 

b) studențime, hăinuță, prietenește, rufărie, auriu; 

c) băiețandru, hăinuță, totuși, insecticid, despre. 

 

3. Care este intrusul din seria apicultură, bicolor, melodie, democrație, filologie, polisportiv? 

 

 

 

  

Nivel 3 

1. Sunt scrise corect compusele din seria: 

a)  bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, bine-voitor, bine-dispus; 

b)  bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, binevoitor, binedispus;  

c)  bine crescut, bine cunoscut, bine venit, bine voitor, bine dispus. 

 

2. Sunt cuvinte compuse prin subordonare cele din seria: 

      a)  Câmpulung, Albă-ca-Zăpada, anglo-american, Lacul Tei, astfel; 

      b)  Mihai Viteazul, dumneaei, Lacul Tei, astfel, Ursa-Mare; 

      c)  Mihai Viteazul, dumneaei, nouăzeci și nouă, astfel, Câmpulung. 

 

3. Termenii SUA, Rompetrol, BRD, aragaz, UNITER sunt cuvinte compuse prin ... . 
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Aplicația:  Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20161060 

 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view20985331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20161060
https://learningapps.org/view20985331
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Conversiunea. Familia lexicală 
 
Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de recapitulare și sistematizare 

 

Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare 

Conversiunea sau schimbarea valorii gramaticale este mijlocul intern de îmbogățire a 

vocabularului prin care se formează cuvinte noi, prin trecerea lor de la o parte de vorbire la alta. 

 Cuvântul care își schimbă valoarea gramaticală nu își modifică forma. Din punct de vedere 

morfologic, cuvântul nou primește mărci flexionare specifice clasei la care a trecut, dacă aceasta 

este o clasă flexibilă. Dacă clasa în care a trecut este una neflexibilă, atunci cuvântul devine 

invariabil.  

Din punct de vedere sintactic, trecerea la o nouă parte de vorbire duce la preluarea funcțiilor 

sintactice specifice acesteia.  

Prin conversiune, se pot obține: 

 

 

 

  

 Familia lexicală sau familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele obținute prin  

derivare, compunere sau conversiune de la un cuvânt de bază. 

 

Exemplu: floare = floricică, floricea, florișoară, înflori, înflorit, neînflorit,  

înflorire, înfloritor, reînflori, reînflorit, florar, florărie, florăreasă,  

floare-de-colț, floarea-soarelui, Florescu  

substantive, provenite din adjective, 

din verbe la participiu, supin sau 

gerunziu, din adverbe, din pronume 

și din interjecții; 

adjective, provenite din verbe la 

participiu sau gerunziu adverbe; 

adverbe, provenite din adjective, 

din verbe la participiu și din 

substantive care denumesc 

anotimpuri, părțile zilei, zilele 

săptămânii; 

prepoziții, provenite din adverbe, 

din substantive și din verbe la 

participiu. 
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 Nivel 1 
 

1. Mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi prin trecerea 

de la o parte de vorbire la altă parte de vorbire se numește ... . 
 

 

2. Cuvântul oful s-a obținut prin schimbarea valorii gramaticale? 

 

3. În enunțurile: Pisoiul blând a fost furat din curte. și  Îmi vorbește blând., cuvintele subliniate 

sunt, în ordine ... .  

 

 

                      Nivel 2 
 
 

1. Ce părți de vorbire sunt, în ordine, cuvintele scrise italic în exemplele de mai jos: 

a) Fetița are grație. 

b) Pictorul a combinat culorile contrastante în mod armonios, grație talentului său. 

 

2. În enunțurile: Noaptea, toate pisicile sunt negre. și Noaptea era caldă și liniștită., cuvintele 

subliniate sunt, în ordine ... .  

 

3. Cuvântul scris înclinat în enunțul ,,Ei se comportă contrar așteptărilor.” este obținut prin 

conversiune? 

 

 

Nivel 3 

1. Adjectivele pronominale sunt formate prin schimbarea valorii gramaticale? 

 

2. Câte cuvinte obținute prin schimbare conversiune există în fragmentul următor? 

„Iar alături de mine, era mereu el, singurul lângă care mi-ar fi plăcut să trăiesc până la 

capătul vieții. Mai mult, nu o mai puteam suporta pe Vio care pălăvrăgea mult.” 

 

3. Identifică părțile de vorbire din care provin prepozițiile scrise italic în exemplele de mai jos: 

a) Împrejurul grădinii este un gard alb. 

b) A câștigat concursul grație efortului făcut. 

c) A terminat tema mulțumită ajutorului primit de la prietenul său. 

 

 

Aplicația: Wordwall

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20162812 

https://wordwall.net/ro/resource/20162812
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În vocabular, 

unele cuvinte sunt: 

 

Împrumuturile 
 
Aplicația recomandată:  Wordwall  

Recomandare: Lecție mixtă 

 
Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare 

 

 

 

Împrumuturile lexicale sunt cuvinte luate din alte limbi și constituie un mijloc extern de îmbogățire a 

vocabularului. Cuvintele din alte limbi au pătruns și pătrund în limba română ca rezultat al contactului direct 

cu vorbitorii de alte limbi sau ca rezultat al unor influențe istorice și culturale manifestate de-a lungul 

timpului.  Împrumuturile pot fi făcute pe cale directă (prin contactul dintre vorbitori) sau pe cale indirectă 

(prin intermediul lucărilor scrise). 

Există împrumuturi vechi (din slavă, turcă, greacă, maghiară) și noi (din franceză, italiană, germană, 

engleză, latină). Cuvintele mai recente, împrumutate din alte limbi sau create în interiorul limbii de la 

un component nou se numesc neologisme. 

Cuvintele moștenite se deosebesc de cele împrumutate. Ele trec din limba latină în limba română 

păstrându-și sensul, dar modificându-și forma după niște legi clar definite de specialiști.  

Exemplu:  femeie este un cuvânt moștenit din latinescul familia, dar forma s-a schimbat destul de 

mult, trecând prin următoarele faze: familia > *famelia > *fameia > *fămeie > femeie.  

De asemenea, limba română moștenește cuvinte și din limba vorbită de daci, care nu a putut fi totuși 

reconstituită. 

moștenite din limba latină; Exemplu: cap, fiu, masă, pâine, apă 

 

formate în interiorul limbii 

prin derivare, compunere sau 

conversiune; 

Exemplu: copiliță, înspre, privit 

împrumutate din alte limbi. Exemplu: cafea, politicos, parfum, șofer 
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 Nivel 1 

 

1. Alegeți din seria următoare cuvântul preluat în limba română dintr-una din limbile străine 

studiate: înalt, smartphone, a crede, om. 

 

2. Conține doar împrumuturi vechi seria ... . 
 

blues, ciorap, slovă, 

șut 

brazdă, coniac, șofer, 

minor 

omidă, brazdă, 

ciorap, lacăt 

omidă, ciorap, lider, 

favoare 

 

3. Conține doar împrumuturi noi seria ... . 
 

volei, diesel,  vamă, 

baclava 

fotoliu, conopidă, 

fabulă, oraș 

pictură, sarma, 

marketing, viclean 

fotbal, design, valută, 

pizza 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Alege seria care conține toate cuvintele scrise corect: 

a) asterix, bleumaren, caserie, ierbivor;  

b) asterisc, bleumarin, casierie, erbivor; 

c) asterisc, bleumaren, casierie, erbivor. 

 

2. Câte neologisme sunt în fragmentul: „Prietenie extremă! Câteva nopți mi-am imaginat cum 

străbat și eu străzile, cum intru în magazine, în biblioteci.” (Doina Ruști, Platanos) 

 

3. Alege seria care conține toate cuvintele scrise corect: 

a) excroc, monstră, nupțial, seringă, piuneză 

b) escroc, mostră, nopțial, siringă, piuneză 

c) excroc, mostră, nopțial, seringă, pioneză 

d) escroc, mostră, nupțial, seringă, piuneză 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Alege seria care conține numai neologisme:  
 

enumerație, dirt-

track, market, zicere; 

 

monopoly, soare, 

designer, e-mail; 

selfie, politehnică, 

rendez-vous, 

astringent; 

țară, show, click, 

hotdog 
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2. Perechile de cuvinte pământ-paviment, țară-Terra, bătrân-veteran își au originea în același 

cuvânt latinesc (pavimentum, terra, veteranus). Cuvântul moștenit are forma ... . 

mai apropiată de 

latina clasică 

mai apropiată de 

latina populară 

mai apropiată de 

limba dacilor 

total diferită de limba 

latină 

  

 

3. Perechile de cuvinte ager-agil, subțire-subtil, mormânt-monument își au originea în același 

cuvânt latinesc, unul fiind împrumutat, celălalt moștenit. Cuvintele împrumutate sunt ... . 
 

agil, subțire, 

mormânt 

ager, subtil, 

mormânt 

agil, subtil, 

monument 

ager, subțire, 

monument 

  
 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20349460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20349460
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Registrele limbii 
 
Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne. 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standard (curent): reprezintă varianta literară a 

uzului general, folosit în condiții obișnuite; are un 

vocabular uzual și respectă regulile gramaticale, 

având enunțuri scurte; pronunția este îngrijită; 

familiar (colocvial): folosit pentru a vorbi cu 

persoanele apropiate sau între care nu există o 

diferență de statut; are un vocabular cu termeni mai 

puțin pretențioși; regulile gramaticale nu sunt 

respectate cu strictețe, enunțurile sunt scurte; 

pronunția nu este foarte îngrijită. 

Definiție: Registrele limbii sunt varietăți de utilizare 

concretă a acesteia în funcție de situația de comunicare, ce 

implică trei componente: relația dintre participanți, locul și 

timpul în care aceasta se desfășoară. 

Definiție: Argoul este un limbaj codificat elaborat de un 

grup social relativ închis, cu intenția de a se diferenția de 

ceilalți vorbitori. Este utilizat de categorii restrânse. 

Exemple: 

 

delincvenți - care spun album pentru „cazier”          

elevi și studenți - care spun blană pentru „frumos, bun” 

În funcție de relația dintre participanții la comunicare, 

registrul poate fi: 

solemn (oficial): relații diplomatice, ceremonii în 

fața unui public, discursuri, prezentări 

Se folosesc adresări precum: maestre, domnule 

academician, domnule profesor etc.   

Se respectă cu strictețe regulile gramaticale. 

În funcție de mijloacele de comunicare a 

discursului, toate cele trei registre pot fi orale sau 

scrise. 

Definiție: Jargonul este un limbaj de 

specialitate în care apar mulți termeni tehnici 

sau științifici sau un limbaj cu multe cuvinte 

din alte limbi, folosit de anumite persoane 

care vor să se distingă printr-o exprimare 

pretențioasă. 
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 Nivel 1 

 

1. În enunțul „Domnule, aș vrea să vă spun ceva!”  se folosește registrul … . 

 

2. Intrusul din seria ipotenuză, triunghi, catetă, fotosinteză, perimetru, mediană, bisectoare 

este … . 

 

3. Termenii din seria diriga, bac, geogra, libră, plicti, cofe, insta aparțin ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Aparțin registrului standard toate cuvintele din seria: 

a) extenuat, epuizat; 

b) obosit, trudit, vlăguit; 

c) frânt, prăpădit, stors. 

 

2. Enunțul în care este folosit registrul familiar al limbii este … . 
 

Domnule Popovici, 

permiteți-mi să vă 

rețin un moment! 

Barosane, ia fă-te-n-

ncoa! 

Domnule Popovici, 

vă rog să stați o clipă! 

Nea Popovici, stai 

mata puțintel! 

 

3. Termenii științifici din seria hidrografie, meridian, echinocțiu, climat, atmosferă aparțin 

domeniului științific ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. Enunțul în care cuvântul cașcaval  este folosit ca element de argou este … . 
 

După ce a făcut rost 

de niște cașcaval, a 

plecat la mare. 

 

Șoricelul a ros tot 

cașcavalul din 

cămară. 

Am cumpărat niște 

cașcaval afumat 

pentru petrecerea de 

mâine. 

Îmi trebuie niște 

cașcaval pentru a-mi 

pregăti cina. 

 

 

2. Apar elemente de jargon în enunțul ... . 

Mi-a plăcut mult 

petrecerea de aseară! 

Darling, ne vedem 

diseară, la party! 

Domnișorică, vii cu 

mine la petrecere? 

La petreceri, încerc să 

nu mănânc prea mult. 
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3. Apare o expresie argotică în enunțul ... . 
 

Autorul furtului din 

autobuzul 123 nu a 

fost prins. 

Domnule polițist, 

acesta este vinovatul? 

Hoțul a fost prins din 

cauza unui ciripitor. 

Dragi invitați, 

păstrați-vă calmul! 

 

 

 

 

 

 

Aplicația:  LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view21009759 
 

 

 

 

https://learningapps.org/view21009759
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Fonetica 
Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă 

 
Competențe generale și specifice:  

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne 

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare 

 

 

Sunetele limbii române sunt: 

 Litera este semnul grafic al unui sunet.  

 

Grupurile de litere pot nota:  

 

 

Grupurile de litere ci, gi, chi, ghi redau la final de cuvânt o consoană. 

La sfârșit de cuvânt, după consoană apare uneori un i care nu este vocală și se numește i „șoptit 

(pomi, lupi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

vocalele, consoanele, semivocalele.

. 

un sunet care este consoană – c̆ (ce, ci), ğ (ge, gi), k’(che, chi), g’(ghe, ghi) 

- dacă sunt într-o silabă cu o vocală; 

două sunete – consoanele c̆, ğ, k’, g’ + vocalele e și i - dacă formează 

singure o silabă. 

Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o 

semivocală pronunțate în aceeași silabă.  

Diftongul poate fi: 

 › urcător (ascendent), alcătuit din semivocală + vocală  

exemplu: ĭarbă, fuĭor 

› coborâtor (descendent), alcătuit din vocală + semivocală 

exemplu: raĭ, câĭne 

 

 

Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o 

vocală și două semivocale pronunțate în aceeași 

silabă. (aripioară, leoaică, trăiau) 

Hiatul apare între două vocale alăturate pronunțate 

în silabe diferite. (poet, ființă, aer) 

În limba română, sunt multe împrumuturi 

neadaptate care se scriu și se pronunță ca în limba 

de origine. Pentru aceste situații nu se pot da 

reguli și de aceea trebuie consultate dicționarele 

normative, în special DOOM2. 
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 Nivel 1 

 

1. În cuvântul soare este un ... . 

  

2. Sunetele a,e,i,o,u,ă,î/â  sunt ... . 

 

3. Se dă enunțul: Picăturile reci de ploaie loveau în geamuri.. Apare un i șoptit în cuvântul ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Identifică intrusul din seria: dealer,  e-mail, hapy-end, t-shirt. 

 

2. În cuvântul toamnă întâlnim un diftong ... . 

 

3. Intrusul din seria lupoaică, miei, doreai, caiete, tămâioasă,  țineau este ... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În cuvintele târziu, clasei, strângeau întâlnim diftongi ... . 

 

2. Cuvintele strângeau, plăceau, urecheau conțin câte un ... . 

 

3. În enunțul: Îți scriu pentru că vreau să-ți spun și ție ceva ce m-a bucurat., există ... . 
 

 

 

 
 

 

 

Aplicația:  Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20351038 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20351038


                                                                                                                                           

- 23 - 
 

Structuri textuale combinate. Textul discontinuu 
Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice:  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Textul discontinuu nu este organizat în propoziții și paragrafe, ci sub forma unor secvențe de 

text ce pot fi înțelese distinct, fără legătură între ele. Pentru  descifrarea unui astfel de text, trebuie 

să înțelegem modul de organizare specific documentului respectiv. În această categorie intră listele, 

tabelele, graficele, cataloagele, orarele, dicționarele, diagramele etc.  

Într-un text epic/paragraf/episod pot apărea structuri diferite:  

structuri narative: prezintă evenimentele ce 

compun firul narativ, prin raportare la timp, 

oferind răspunsuri la întrebări precum „când? 

și „în ce ordine?“. 

 

structuri descriptive: oferă detalii privitoare la 

personaje sau la diferite obiecte situate în 

spațiu; ele răspund la întrebarea „ce?, 

evidențiind elementul descris. 

 

structuri dialogate: replicile personajelor, care au atât rolul de a 

caracteriza personajele, cât și rolul de a dinamiza narațiunea; ele oferă 

răspunsuri la întrebările „cine vorbește, „despre ce discută?. 

 

structuri explicative:  oferă explicații necesare 

înțelegerii acțiunii sau a comportamentului 

personajelor; aceste secvențe răspund la 

întrebarea „cum?. 

 

structuri argumentative. sunt prezentate 

argumente pentru a susține punctele de vedere, 

oferind răspunsuri la întrebarea „de ce?. 
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 Nivel 1 

 

1. În fragmentul  „ - Totul este gata, spuse Andrei, dacă vrei, putem pleca. 

– Sigur, zise Ioana, nu vreau să ajungem târziu”, întâlnim o structură ... . 

 

2. Sunt prezentate argumente pentru susținerea punctelor de vedere, oferind răspunsuri la 

întrebarea „de ce?” în structura … . 

 

3. Sunt oferite detalii privitoare la personaje sau la diferite obiecte, oferind răspunsuri la 

întrebarea „ce?” în structura …  

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Sunt prezentate evenimentele ce compun firul epic, prin raportare la timp, oferind răspunsuri 

la întrebări precum „când?“ și „în ce ordine?“ în structura … . 
 
 

2. În enunțul: „Chipul lui avea o paloare cadaverică, iar ochii, adânciţi în orbite, scânteiau cu 

un luciu nefiresc.” (E.A.Poe, Cărăbușul de aur) întâlnim o structură ... . 

 

3. În fragmentul: „Tresări la auzul ușii care se deschidea, își aținti ochii într-acolo, urmări cu 

privirea mogâldeața care se prăvălea pe trepte, și, cu un zâmbet de mulțumire, moșul făcu 

cale întoarsă...” (Constantin Chiriță, Cireșarii) apare o structură textuală ... . 
 

 

 

  Nivel 3 

   

1. Textele: 

a) „Visează luna-n ceruri!... sub visul cel de lună/Flori, ape, cuiburi, inimi visează 

împreună. / Nicio mişcare-n frunze, şi nicio adiere/Nu tulbură în treacăt a nopții dulci 

mistere.” (Vasile Alecsandri, Legenda rândunicăi) 
 

b) „Începe oase s-adune,/ Merge, la un loc le pune, /Nu le roade așa tare, /Le ține supt 

pază mare.”  (Anton Pann, Câinile) 
 

aparțin, în ordine, tiparelor textuale … . 

 

2. În fragmentul: „stelele căzătoare sunt meteoriți, frânturi care se desprind din unele astre și 

rătăcesc fără nicio lege în nemărginirea văzduhului.” (Nicu Goga, Carte de astronomie) 

apare o structură textuală ... . 
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3. În fragmentele: 

a) „Am luat și eu apa în diagonală, am descins pe celălalt țărm, dar nu le-am mai dat de 

urmă. Căutai pe unde putui până târziu. Îmi ascuții urechile, în dreapta, în stânga. 

Nimic!” (Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor) 

 

b) „GENA: Traian a plecat în oraş...  

DINU: De mult? Poate îl pot ajunge..”. (Tudor Mușatescu, Titanic Vals) 
 

apar, în ordine, următoarele structuri  textuale ... . 

 
 

 

 

 
 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view21010308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21010308
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Textul epic 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă 

 
Competențe generale și specifice:  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii 

 

 

Textul epic prezintă fapte și întâmplări la care iau parte personaje. 

În textul epic predomină structurile textuale narative. Instanțele 

comunicării sunt naratorul și personajele. 

 

 

 

 

 

 Într-un text epic, firul narativ poate cuprinde toate etapele acțiunii specifice unei narațiuni 

sau doar o parte a acestora. Procedee de legare a secvențelor narative sunt înlănțuirea (dispunerea 

cronologică a întâmplărilor) și alternanța (prezentarea alternativă a două sau mai multe planuri 

ale narațiunii). 

     Personajele (ființe, plante, obiecte) participă la acțiunile dintr-un text literar, fiind constucții 

imaginare. În funcție de rolul pe care îl are fiecare în acțiune, personajele se clasifică în: principale, 

secundare, episodice, figuranți. Personajele pot fi individuale sau collective, după felul cum sunt 

construite. 

 

Text-suport: „Platanos” de Doina Ruști  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u01-10-11  

Naratorul povestește la persoana a III-a când vorbește 

despre alții, privind întâmplările din afară (narator 

obiectiv). Omnisciența este un tip de perspectivă 

narativă în care naratorul are o percepție ilimitată, 

cunoscând totul despre lumea pe care o prezintă, dar și 

despre frământările interioare ale personajelor. 

 

Naratorul povestește la persoana I, singular, când 

relatează întâmplările din perspectiva sa, 

asumându-și atât rolul de narator, cât și pe acela de 

personaj (narator subiectiv).  

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u01-10-11
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u01-10-11
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 Nivel 1 

 

1. În textul „Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele… parcă-mi 

saltă şi acum inima de bucurie!” naratorul povestește la persoana … . 

2. În textul Platanos de Doina Ruști întâmplările sunt narate de ... . 

 

3. În textul dat, majoritatea pesonajelor sunt ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În textul „Nu ştiu alţi cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele… parcă-mi 

saltă şi acum inima de bucurie!”  naratorul este … . 

2. În textul Platanos de Doina Ruști naratorul este ... . 

 

3. Dintre momentele subiectului literar, din textul Platanos de Doina Ruști lipsește ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. Când vorbește despre alții, părând că știe totul despre întâmplările relatate, despre gândurile, 

intențiile și sentimentele personajelor, naratorul se numește … . 

 

2. În textul Platanos de Doina Ruști procedeul de legare a secvențelor narative este ... . 

 

3. Într-un text epic, procedeul prin care un moment anterior este adus în prezentul povestirii se 

numește ... . 

 

 
 

 

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/20354838 
 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/20354838
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UNITATEA 2 
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Exemplu: 

Exercițiile sunt rezolvate de către Anca.  

 
Exemple:  

 

Bărbatul a fost salutat de un vecin. (modul indicativ, timpul perfect compus) 

Fiind scos la tablă, a recunoscut că nu învățase.  (formă de gerunziu) 

Și-a exprimat dorința de a fi trezit  peste câteva ceasuri. (formă de infinitiv)  
 

Complementul de agent se exprimă nu numai printr-un substantiv, ci și printr-un 

pronume sau  numeral. Există și construcții pasive în care acesta este neexprimat:   

ATENȚIE! Nu confundați predicatul nominal cu predicatul verbal dintr-o 

construcție pasivă! Vă puteți verifica transformând construcția pasivă într-o 

construcție activă; predicatul nominal nu acceptă un complement de agent:  

 

 

Construcțiile active. Construcțiile pasive cu verbul 

auxiliar „a fi” 
Aplicația recomandată:  Kahoot! 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere 

corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

 

 

MODUL DE CONSTRUIRE A UNEI CONSTRUCȚII PASIVE: 

subiectul gramatical „a fi” auxiliar + participiul verbului subiectul logic!!! 

complemetul de agent 

Desenul este realizat/ a fost realizat/ va fi realizat de către elev. 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚIA ACTIVĂ = construcție sintactică în care 

subiectul gramatical este autorul acțiunii pe care o exercită asupra 

unui obiect. 

 

Exemple: 

Anca rezolvă exercițiile. 

Ar rezolva exercițiile. 

Rezolvă exercițiile!                     

 

CONSTRUCȚIA PASIVĂ = construcție sintactică în care 

subiectul gramatical este obiectul care suportă acțiunea făcută de 

autorul ei, complementul de agent.  

 
Exercițiile sunt subiectul gramatical, dar autoarea acțiunii 

este Ana, substantiv care îndeplinește o nouă funcție 

sintactică,  complement de agent, în cazul acuzativ. 

 

De asemenea, o construcție activă poate fi transformată în construcție pasivă. 

   PV      PV 

Exemplu: Vulpea vânează găinile. Găinile sunt vânate de vulpe.  

 

Într-o construcție pasivă, verbul 

auxiliar „a fi” are forme pentru toate 

timpurile și modurile, cu excepția 

imperativului, iar dintre formele 

verbale nepersonale, doar pentru 

infinitiv și gerunziu. 

 

Exemple: 

A fost sunat de ceilalți. 

Nu a fost întrebat 1/de ce a 

plecat2/ fără să le spună.3 

complementul de agent 

se exprimă printr-un 

pronume demonstrativ 

de diferențiere 

complementul de agent este neexprimat 

 

 

 

 

 

PV 
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 Nivel 1 

 

1. Indică enunțul care conține o construcție activă: 
 

Vântul a trântit fereastra. Fereastra a fost trântită de vânt. 

 

2. Indică enunțul care conține o construcție pasivă: 
  

Interdicția nu este respectată de nimeni. Nimeni nu respectă interdicția. 

  

3. Numește complementul de agent din construcția pasivă: 

„Premiul a fost înmânat de unul dintre membrii juriului.” 

 

 

Nivel 2 
 

1. Construcția activă „Directorul luase hotărârea.” este corect transformată în construcție pasivă, 

în varianta de răspuns: 
 

Directorul hotărâse. Hotărârea fusese luată de către director. 

 

2.  Indică contextul în care verbul „a fi” apare ca verb auxiliar, într-o construcție pasivă:  
 

Elevul care este de serviciu va șterge tabla. Tabla va fi ștearsă de către elevul de serviciu. 

       

3. Construcția pasivă „Am fost lăudat de toți.” este corect transformată în construcție activă, în 

varianta de răspuns: 
 

Toți m-au lăudat. Am fost lăudat de toți profesorii. 

        

  

 Nivel 3 

 

1. Numește părțile de vorbire prin care se exprimă complementele de agent din construcțiile 

pasive: „Consiliul elevilor este condus de altcineva.”, „De cine au fost donate cărțile?”   
 

de altcineva- pronume relativ; 

cărțile- substantiv comun 

de altcineva- pronume nehotărât; 

de cine- pronume interogativ 

de altcineva- pronume nehotărât; 

de cine- pronume relativ 
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2. Stabilește funcția sintactică a cuvintelor subliniate, în enunțul: 

„Băiatul a fost bănuit de trădare de către colegi.” 

 

3. Precizează felul predicatelor din enunțurile: 

„Căruța era trasă de cei mai frumoși cai.” și „Paltonul este murdar.” 

 

 

 

 

 

Aplicația: Kahoot! 

Link: https://create.kahoot.it/share/constructii-active-constructii-pasive/46112499-91cc-

4d07-8dba-d6e0494ac688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/constructii-active-constructii-pasive/46112499-91cc-4d07-8dba-d6e0494ac688
https://create.kahoot.it/share/constructii-active-constructii-pasive/46112499-91cc-4d07-8dba-d6e0494ac688
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STRUCTURA PREDICATULUI NOMINAL: 

 

Predicatul 
 

Aplicație recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere 

corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

verb copulativ + nume predicativ 

 a fi  substantiv 

 a deveni  locuțiune substantivală 

 a ajunge  pronume 

 a ieși  adjectiv 

 a se face  locuțiune adjectivală 

 a părea  numeral cu valoare 

pronominală 

 a rămâne  formă verbală nepersonală 

 a însemna  adverb de mod 

  interjecție 

          Se exprimă prin:   

 verb predicativ: Ioana învață. Ioana se plimbă. 

            Ioana a fost strigată de mama ei.   

 locuțiune verbală: Și-a dat seama unde a greșit.   

 adverb predicativ: Probabil că mă voi înscrie la concurs.   

 locuțiune adverbială predicativă: Fără doar și poate că voi veni.  

 interjecție predicativă: Hai cu noi!    

 

PREDICATUL VERBAL 

arată ce face subiectul. 

 

EXEMPLE:   

 Nume predicativ exprimat prin substantiv: 

Tata este medic. (caz N); Plăcinta este cu mere. (caz Ac); 

Noi suntem împotriva violenței. (caz G).     

 Nume predicativ exprimat prin locuțiune substantivală: 

Pozele sunt  aduceri-aminte.  

 Nume predicativ exprimat prin pronume: 

Florile sunt de la ei. (personal); A cui este geaca? (interogativ); 

Vina nu este a niciunuia dintre noi. (negativ); Colegul meu este 

acesta. (demonstrativ); Desenul este al meu. (posesiv); 

Nu știam a cui era vina. (relativ). 

 Nume predicativ exprimat prin adjectiv propriu-zis/ adjectiv 

provenit din verb la participiu: 

Andrei părea trist. Cerul este înnorat.  

 Nume predicativ exprimat prin numeral cu valoare 

pronominală: 

Noi suntem trei.; Eleva a ajuns prima la învățătură.  

 Nume predicativ exprimat prin locuțiune adjectivală: 

Colegii mei sunt de treabă.   

 Nume predicativ exprimat prin verb la formă verbală 

nepersonală:    A citi înseamnă a călători.  

 Nume predicativ exprimat prin locuțiune verbală la formă 

verbală nepersonală:  Mesajul textului  este de ținut minte.  

 Nume predicativ exprimat prin adverb de mod: Așa sunt eu.  

 Nume predicativ exprimat prin interjecție: 

Este vai de cine chiulește.     

 

PREDICATUL NOMINAL 

arată o calitate sau o 

caracteristică a subiectului.   

PREDICATUL 

componentul 

central al 

propoziției. 

 

Numele predicativ poate fi: 

 simplu: Copila  este timidă.  

 multiplu: Copila  este timidă și 

pasionată de lectură. 
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 Nivel 1 
 

1. Indică predicatele verbale din fraza: „Dimineața devreme, când încă nu mișcă nimeni în toată 

grădina, un sunet infim îl poate trezi pe puiul de urs.”  

 

2. Bifează caseta care conține numai predicate verbale exprimate prin verbul predicativ „a fi”:  

Mi-e frig azi. 

Sunt mulți ani de atunci. 

Mi-e frig azi. 

Terenul va fi concesionat. 

Sunt mulți ani de atunci. 

Terenul va fi concesionat. 

       

3. Recunoaște enunțurile care conțin predicatele nominale: 

Cât sunt merele? 

A ajuns acasă. 

A ieșit în parc. 

Face o machetă. 

Se pare că întârzie. 

Rămâne în clasă. 

Și-a însemnat tema. 

Va deveni medic. 

A ajuns sportiv de performanță.  

A ieșit mecanic. 

S-a făcut mic, de rușine. 

Părea trist. 

Va rămâne singur. 

Călătoria înseamnă cunoaștere.  

  

           

 

                      Nivel 2 

 

1. Precizează valoarea morfologică a verbului „a fi”, în enunțurile: „Primăvara, cireșul înflorit 

este același.” și „Să fi învățat mai mult, acum nu mai aveai emoții.”: 
 

2. Indică felul predicatului din enunțul: „Voluntarii din Patrula de Reciclare sunt împotriva 

poluării.”   
 

 

3. Găsește predicatele verbale care fac parte din construcții pasive: 

Ioana a rămas aceeași. 

Comportarea lui este bizară. 

A fost consultat de medic. 

Bara fusese îndoită de tata. 

     

 

 

Nivel 3 

1. În exemplele „Era să pierzi trenul.”, „Livada a fost invadată de omizi.”, „I-am venit de hac.”, 

există: 

numai predicate verbale trei predicate verbale și un predicat nominal 
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2.  Numele predicativ se exprimă prin adverb, în contextul:  

Cartea este a cui are 

nevoie de ea. 

Omida s-a făcut 

fluture. 

Oricum ai ajunge, te 

susținem. 

    

3. Apare un nume predicativ exprimat printr-o locuțiune adjectivală, în enunțul:  

Pentru binele tău, să fii de cuvânt! Zidurile cetății sunt de piatră. 

       

 

  

 

 

Aplicația: Quizizz 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/5bfac02dd5078b001ad662fa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5bfac02dd5078b001ad662fa
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Construcțiile cu pronume reflexive 
 

Aplicație recomandată:  Kahoot! 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă 

și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

  

Exemple:   Bianca se trezește devreme.     Și-a adus aminte de promisiune.  

                    Își amintește de copilărie.         Nu își dă seama unde a greșit.  

 

  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Construcții în care 

pronumele reflexiv 

nu are funcție sintactică 

 

Cheia de verificare!!! 

 Pronumele reflexiv nu poate 

fi reluat prin forma 

accentuată sau înlocuit 

printr-un pronume personal. 

Exemple:  

Se duce totul de râpă. 

Se miră la auzul veștii.    

M-am mirat. Te-ai mirat. Ne-am 

mirat. V-ați mirat. S-au mirat. 

Se uită la televizor.   

Nu se trece pe roșu.  

Se lucrează la renovarea casei. 

 Pronumele reflexiv nu se 

analizează separat. 

 

 

 

B. Construcții în care pronumele reflexiv  are funcție sintactică 

 
Cheia de verificare!!! 

 

 Pronumele reflexiv poate fi reluat   prin forma accentuată sau 

înlocuit printr-un pronume personal. 

Exemple: Și-a pregătit un ceai. (sieși/ pentru sine); 

                 Își trimit mesaje. (unii altora); 

           Își încarcă tableta. (lui/ sa) 

 Pronumele reflexiv se analizează separat și poate avea 

următoarele funcții sintactice: 

 Complement direct, în cazul acuzativ 

            Exemple: Se amăgește și pe sine. Frații se ajută. 
 

 Complement prepozițional, în cazul acuzativ 

            Exemplu: Se gândește doar la sine.  
 

 Complement indirect , în  cazul dativ 

Exemple: Și-a pregătit un ceai. Își trimit mesaje. 
 

 Complement posesiv, în cazul dativ 

            Exemple: Își cunoaște abilitățile. Își încarcă tableta.   
 

 Atribut pronominal, în cazul dativ 

      Exemple: Gura-mi arsă e de sete. Petreci viața-ți lipsită de noroc.  

CONSTRUCȚII CU PRONUME REFLEXIVE = construcții sintactice în care verbul/ o locuțiune verbală 

este însoțit/ însoțită de o formă neaccentuată (clitică) de acuzativ sau de dativ a pronumelui reflexiv.   
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 Nivel 1 

 

1. Indică enunțul care conține o construcție cu pronume reflexiv: 

Își plânge de milă. Copilul plânge de dorul mamei. 

 

2. Precizează cazul pronumelui reflexiv din enunțul: 

„Și-a construit o imagine deformată.” 

 

3. Din ce fel de locuțiuni fac parte pronumele reflexive din enunțurile: 

„S-a dus totul de râpă.”, „Copilul se dădea de-a rostogolul.”?  
 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Bifează construcția în care pronumele reflexiv nu are funcție sintactică: 

Se declară nevinovat. Se tot miră. Și-a scos umbrela. 

 

2. Transformă construcția activă Știe rezultatul. într-o construcție cu pronume reflexiv.  
 

3. Pronumele reflexiv are funcția sintactică de complement direct, în construcția: 
 

Își iubește familia. El se caracterizează favorabil. Își avertizează colegii. 

  

 

 

Nivel 3 

1. În enunțul „Își cunoaște interesul.”, pronumele reflexiv are funcția sintactică de ... . 

 

2. În enunțul „Este sigur de sine.”, pronumele reflexiv are funcția sintactică de ... . 

 

3. În enunțul „Își oferă o bucurie.”, pronumele reflexiv are funcția sintactică de: 

 

Aplicația: Kahoot! 

Link: https://create.kahoot.it/share/constructii-cu-pronume-reflexive/a2c2c15d-182c-

4738-ad99-79926d7176fa 

https://create.kahoot.it/share/constructii-cu-pronume-reflexive/a2c2c15d-182c-4738-ad99-79926d7176fa
https://create.kahoot.it/share/constructii-cu-pronume-reflexive/a2c2c15d-182c-4738-ad99-79926d7176fa
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Construcțiile impersonale 
 
Aplicație recomandată:  Kahoot! 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere 

corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Verbe și construcții verbale întotdeauna impersonale:  

 
 fără subiect: 

 când exprimă fenomene ale naturii: 

plouă, tună, fulgeră, burnițează, se înserează, se înnoptează; 

 

 când referirea la o persoană se face printr-un 

complement direct/ indirect: 

Mă ustură în gât.  Îi arde de glume. 

 

 când se referă la denumirea unei persoane: 

Mă cheamă Andreea. 

 

 cu subiect: 

 când verbul din cadrul construcției este copulativul „a fi”, 

urmat de un adverb + subiect exprimat prin verb la formă 

verbală nepersonală: 

Este ușor de făcut. 

 

 când verbul predicativ „a fi” este însoțit de substantive 

care denumesc stări fiziologice/ sufletești sau are sens 

existențial: 

Mi-e sete. E noapte. 

 

 când verbele permit subiect nonuman: 

Îmi trebuie un laptop nou. Îmi place bluza ta.  

 

 

B.  Verbe și construcții verbale care devin 

impersonale, în anumite contexte: 

 

 prin adăugarea cliticului reflexiv se unui 

verb dintr-o construcție activă: 

Se mănâncă bine aici.  

 

 prin adăugarea cliticului reflexiv se unui 

verb dintr-o construcție verbală activă, 

obținându-se o construcție impersonală 

reflexiv-pasivă: 

(El aude clopoțelul.) -- Se aude clopoțelul.  
 

 prin folosirea verbului auxiliar „a fi”, 

folosit în construcțiile pasive:  

(El indică pașii.) -- Sunt indicați pașii.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCȚII IMPERSONALE =  construcții sintactice organizate în jurul unor verbe care au în comun 

trăsătura absenței unui subiect sau a absenței unui subiect care denumește o persoană.    

 



                                                                                                                                           

- 38 - 
 

 

  

 Nivel 1 

 
 

1. Identifică exemplul în care apare o construcție impersonală: 

Plouă de câteva ore. Tata udă gazonul. Elevii se joacă în curtea școlii. 

 

2. Transformă construcția activă „Deschid porțile.” în construcție  impersonală, adăugând 

verbului un clitic reflexiv. 

    

3. Transformă construcția impersonală „Se aude tunând.” în construcție activă. 

 

   

 

                      Nivel 2 

 

1. Verbul „a rămâne” este verb impersonal, în contextul: 

Ana a rămas acasă. Ana a rămas singură. Vă rămâne exercițiul 3 pentru acasă. 

       

2. Bifează construcția verbală impersonală:  

Ana a început școala. Nu se știe ora examenului. 

 

3. Indică subiectul fiecărei construcții impersonale: 

„Se aud pași.”, „Ne trebuie un ceas.”, „Nu i-a convenit decizia ta.”. 

 

 

 

Nivel 3 

1. În exemplele „Nu i-a venit să creadă.” și „Andrei a venit de la școală.”, verbul „a veni” este 

... . 

 

2. Subiectul propoziției „Ne-a ajuns joaca pe ziua de azi.” este ... . 

 

3. În exemplele „Mi-e dor de bunici.”, „Îmi este milă de bătrânii fără nepoți.”, cuvintele „dor” 

și „milă” îndeplinesc funcția sintactică de ... . 
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Aplicația: Kahoot! 

Link: https://create.kahoot.it/share/constructii-impersonale/1cde857c-0a32-4f41-9a27-

128f9ccce0d3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://create.kahoot.it/share/constructii-impersonale/1cde857c-0a32-4f41-9a27-128f9ccce0d3
https://create.kahoot.it/share/constructii-impersonale/1cde857c-0a32-4f41-9a27-128f9ccce0d3
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Subiectul 
 

Aplicație recomandată:  Kahoot! 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere 

corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

 

 

 

Exemple:   

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBIECTUL =  parte principală de propoziție, care arată cine face acțiunea exprimată de predicatul verbal sau 

cui i se atribuie însușirea/ caracteristica/ identitatea exprimată de predicatul nominal.  

 

SUBIECTUL EXPRIMAT  poate fi: 

simplu - Trei lipsesc. 

multiplu - Modul, timpul și persoana sunt categorii gramaticale 

ale verbului. 

 

Subiectul se exprimă prin:  

 substantiv sau locuțiune substantivală în cazul nominativ: 
Îmi plac aventurile. Părerile de rău sunt inutile.  

 

 pronume în cazul nominativ: 

El a întârziat. (personal); Dumneavoastră ne veți îndruma? 

(personal de politețe); Ai mei sunt plecați. (posesiv); Ceilalți 

sunt în clasă. (demonstrativ); Toți primiți diplome. (nehotărât); 

Nu se vede nimic. (negativ); Cine vine cu noi? (interogativ); Am 

aflat ce s-a întâmplat. (relativ) 

 

 numeral cardinal sau ordinal cu valoare pronominală, în 
cazul nominativ: 

Trei sunt pe teren. Ultimul a fost descalificat.  

 

 verb la formă verbală nepersonală: 
A citi este o călătorie. (infinitiv); Se aude tunând. (gerunziu); 

E ușor de condamnat. (supin)  

 

 locuțiune verbală la formă verbală nepersonală: 
Este ușor de ținut minte.  

 

 interjecție: Se auzi bâldâbâc! dinspre râu.  
 

SUBIECTUL NEEXPRIMAT 

 Subiectul inclus – poate fi dedus din 

desinența verbului la persoanele I și a II-a, 

singular și plural.  

 

Exemple:  Ați rezolvat testul Socrative? 

Vreau1/ să îl discutăm.2/    
 

 Subiectul subînțeles – A fost exprimat 

anterior,  iar predicatul propoziției este un 

verb la persoana a III-a.  

 

      Exemplu: (Maria este în camera ei.)  

      Vrea 1/să scrie în jurnal.2/  

   

 Subiectul nedeterminat – Singura 

informație procurată prin intermediul 

verbului este cea privitoare la persoana 

subiectului. 

Exemple: Au mărit taxele. Scrie în ziare. 

Cum îți vei așterne, așa vei dormi.   

 



                                                                                                                                           

- 41 - 
 

 

  

 Nivel 1 

 

1. Precizează felul subiectelor din enunțurile „Pădurea mișună de gâze.”, „Mă indispun 

rezultatele.”, „Îți trebuie multă atenție, fiindcă nebăgarea de seamă se plătește.”.   

 

2. Identifică propozițiile cu subiect subînțeles: 

Era mirat că dăduse peste 

un dascăl atât de tânăr. 

Cineva se întoarce acasă, 

într-o seară cu lună. 

Când stăteam liniștită în scaunul 

meu, m-am trezit la intersecția unor 

lumi paralele. 

 

3. Precizează felul subiectului neexprimat în propozițiile din fraza: 

„Ai avea ceva împotrivă 1/dacă aș merge cu dumneata?2/” 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Indică numărul de subiecte exprimate existente în fraza: 

„Observă că în preajma lui peisajul arhicunoscut a devenit altul; o casă s-a 

deteriorat, alta nu mai este exact acolo unde știa orișicine că se află.” 

 

2. Numește enunțurile în care acordul subiectului cu predicatul s-a făcut corect:  

Jumătate din bani au fost cheltuiți. 

O parte dintre concurenți nu s-au prezentat. 

Majoritatea clienților urmăresc reduceri. 

Jumătate din bani a fost cheltuită. 

O parte dintre concurenți nu s-a prezentat. 

Majoritatea clienților urmărește reduceri. 

  

3. Există o construcție impersonală cu subiect exprimat prin verb la forma nepersonală de 

gerunziu, în exemplul: 

Rămâne de văzut. A recunoaște este un pas spre căință. Se aude viscolind. 

      

 

 

Nivel 3 

1. Subiectul se exprimă prin pronume relativ în cazul nominativ, în varianta de răspuns: 
 

Cine sapă groapa altuia 

cade singur în ea. 

Prietene, ai înțeles care gest l-a 

deranjat? 

Suntem convinși că niciunul 

dintre cititorii noștri nu va lipsi. 
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2. Menționează construcția care încalcă regula, subiectul apărând în alt caz decât nominativul: 

Știu despre cine 

discutați. 
Dau oricui cere. 

Nu am înțeles la cine s-a 

referit. 

       

3. În fragmentul „Și apoi a început transformarea. Din umerii lui Platanos creșteau crengi 

groase, iar mie îmi mergea tot mai prost. În cele din urmă, mi-au apărut frunze pe tot corpul, 

iar privirea mi s-a încețoșat.”  (Platanos, de Doina Ruști), subiectele exprimate sunt, în ordinea 

apariției ... . 

Aplicația: Kahoot! 

Link: https://create.kahoot.it/share/subiectul/f2d63d54-7835-41ee-afbf-804eb623e7eb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://create.kahoot.it/share/subiectul/f2d63d54-7835-41ee-afbf-804eb623e7eb
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Construcțiile incidente 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru înțelegere 

corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.  

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse. 

 

 

 

 

 

Construcțiile incidente pot fi:     
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
Construcțiile incidente sunt izolate de prima comunicare  prin virgulă, 

linie de pauză sau paranteze! 

 

Cuvintele care formează aceste construcții nu au funcție sintactică, 

dacă sunt vocative, adverbe sau interjecții, dar au funcție sintactică atunci 

când intră în relație cu alte cuvinte din aceeași construcție.  

CONSTRUCȚIE INCIDENTĂ = comunicare suplimentară inserată într-un enunț, de care nu este legată 

sintactic și care nu este esențială pentru înțelegerea mesajului.  

 

 formule de adresare 

Exemple:  

 Ioana, vino cu noi! 

 Nu am învățat, domnule profesor!  

 Dragilor, ne vedem mâine! 

 Voi, poftiți în clasă! 

 Măi, liniștește-te! 
 

 grup verbal care prezintă contextul comunicării 
Exemplu:   

Un astfel de copac, zise el, n-am mai văzut până acum.  
 

 adverbe și locuțiuni adverbiale care exprimă necesitatea, 
probabilitatea sau aproximarea 

Exemple:   

 Vom avea, cu siguranță, două texte narative.  

 Tu ești, cel mai probabil, premiantul clasei.  

 Au fost, pe undeva, opt școli gimnaziale. 
 

 cuvinte sau expresii prin care 

sunt transmise stări și 

sentimente 

Exemple:   

 Vai, ce m-ai speriat! 

 Treabă bună! V-a ieșit perfect! 
 

 cuvinte sau construcții ce reprezintă automatisme verbale 

Exemple:   

 Nu știu, zău, ce s-a hotărât.   

 Se îmbrăcaseră — poți să crezi asta? — la fel.  

 L-am găsit (nu-mi dau seama cum), în sertar.  

 Era, din fericire, acasă.     
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 Nivel 1 

 

1. Adjectivul „incident” din sintagma „construcție incidentă” înseamnă:   

 

2. Bifează caseta în care construcția incidentă reprezintă o structură simplă, cu un singur 

component: 

Părerea mea, fiule, este să îți 

încerci norocul. 

Vine, de bună seamă, mai 

târziu. 

  

3. Numește semnul de punctuație utilizat pentru separarea construcției incidente, în exemplul: „Ai 

fost lăsat – poți să crezi asta? – să te perpelești.”  (R. Petrescu) 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Precizează din ce sunt alcătuite construcțiile incidente: 

„Am ajuns, în sfârșit, la premierea concurenților.” și 

„Bunica – blândă femeie! – m-a iubit mult.” 

 

2. Explică rolul virgulei în contextul „Dacă îmi dați voie, Ana părea foarte abătută.”   
 

3. Menționează valoarea morfologică a cuvântului incident din exemplul: 

„Măi, cum faci tu, de nu te poate refuza nimeni?” 

 

 

 

Nivel 3 

1. Bifează caseta în care apar construcții incidente cu funcție expresivă:  

ah! 

o! 

ce nenorocire! 

cum să spun? 

în fine... 

știi? 

       

2. Selectează varianta de răspuns în care „firește” este cuvânt incident: 
 

Firește că ne va comunica 

rezultatele. 

Trebuia să te aștepți, firește, și la 

astfel de situații. 

       

3. Precizează dacă adjectivul din construcția incidentă: „Fată frumoasă, te rog să mă ajuți!” are 

sau nu are funcție sintactică.  
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Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p18onsysk21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/watch?v=p18onsysk21
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Textul dramatic. Structuri textuale 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale; 

CS 2.4. Aplicarea constantă a unor stategii de corectare a comportamenetlor și a atitudinilor de lectură. 
 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

     Structura textului dramatic: 

 actul este subdiviziunea formală a unei piese de teatru și cuprinde mai multe scene, cu 

acțiune unitară. 

 scena sau tabloul este subdiviziunea unui act, delimitată prin plecarea sau intrarea unui 

personaj sau modificarea locului și a timpului acțiunii.  

 replica reprezintă fiecare intervenție a unui personaj. 

     Componentele textului dramatic sunt indicațiile scenice (didascaliile) și dialogul.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

Textul dramatic este o creaţie literară destinată punerii în scenă, 

caracterizată prin unitatea de timp, de loc şi de acțiune. Concepţia 

autorului despre lume şi viaţă este transmisă în mod indirect, cu 

ajutorul acțiunii şi al personajelor care interacţionează prin 

dialog. 

 

Indicațiile scenice oferă informații despre cum trebuie transpus 

textul pe scenă. Ele se află atât înaintea textului dialogat, cât și în 

interiorul acestuia (între paranteze rotunde). Indicațiile scenice se 

împart în două categorii: externe (inițiale) și interne (funcționale).  

Didascaliile marchează singura intervenție directă a autorului, 

pentru:  

- indicarea personajului care intervine prin replică și a 

personajului căruia i se adresează acesta; 

-  plasarea dialogului într-un anumit context (timp, spațiu);  

- realizarea decorului (recuzită, lumini, muzică) și a costumelor;  

- descrierea jocului scenic al actorilor;  

- fixarea elementelor de limbaj nonverbal și paraverbal 

 

Textul dialogat este alcătuit din replicile 

personajelor. Dialogul este principala 

modalitate de comunicare în textul dramatic, 

fiind de cel mai multe ori conflictual. 

Monologul dramatic este o intervenție amplă 

a unui personaj în prezența sau în absența 

altui personaj. Atât în indicațiile scenice, cât 

și în textul dialogat se pot combina diverse 

structuri textuale. 
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Text suport: Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa 

Link:https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51 

 

 

  

 Nivel 1 

 

1. Subdiviziunea formală a unei piese de teatru se numește ... . 

 

2. Sunt prezentate informații despre transpunerea în scenă a piesei de teatru în ... . 

 

3. Principala modalitate de comunicare în textul dramatic este … . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Indicația scenică care are rolul de a descrie jocul / gesturile personajelor este ... . 
 

„Casa lui Take și a lui 

Ianke sunt constuite 

absolut la fel...” 

„O sărută printre 

lacrimi.” 

„Pauză; se aude 

caterinca.” 

„Poate să fie ora 

cinci” 

 

2. Indicația scenică care are rolul de a transmite starea sufletească a personajului este ... . 
 

„Pauză; se aude 

caterinca” 

„E vreme de vară.” 

 

„Toți stau la masă.” 

 

„înduioșată la culme” 

 

 

3. Indicația scenică care are rolul de a surprinde sunetele care se aud pe scenă este ... . 
 

„iese în parg, o 

recunoaște, și uluit și 

duios” 

„Copiii cei mici ies și 

ei.” 

„s-a uitat la 

mâncărurile de la 

masa lui Ianke” 

„Iarăși pauză și iarăși se 

aude caterinca, tare.” 

 

 

 

 

  Nivel 3 

 

1. În fragmentul:  „Căsuța micuță a lui Cadâr și firma lui au luat de la fiecare câte o culoare. 

așa de pildă, zidurile sunt roșii, tabla neagră, firma galbenă cu litere albe.” apare o structură 

textuală … . 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51
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2. În fragmentul: 

„Take: Nu sforăi eu, turcul sforăie. 

Ianke: Spune-i să tacă. 

Take: Nu pot, că-l trezesc.” 
apare o structură textuală ... . 

 

3. În textul dramatic, o altă modalitate de comunicare, pe lângă dialog, este ... . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view22007749  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view22007749
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Timpul, spațiul, acțiunea, personajele 
Aplicație recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale;  

CS 2.4. Aplicarea constantă a unor stategii de corectare a comportamenetlor și a atitudinilor de lectură. 

 

 
 
 
 
  Spaţiul teatral are două forme:  

- spaţiul-scenă (al reprezentării); 

- spaţiul ficțiunii (spectatorul este pus în situația de a-și imagina 

scena ca un fragment de lume). 
 

 În teatru, timpul are două semnificaţii:  

- durata, care se referă la timpul reprezentației; 

- momentul, care se referă la timpul ficțiunii.  
 

Succesiunea de evenimente prezentate sau povestite pe o scenă reprezintă acțiunea dramatică. 

Aceasta poate fi structurată pe momentele subiectului literar. 
 

Conflictul dramatic reprezintă înfruntarea dintre două personaje dintr-o piesă de teatru, cauzată 

de interese sau sentimente opuse.  

Personajul dramatic are o dublă natură:  

- este rodul imaginației autorului, deci o ființă ficțională; 

- este întruchipat de o ființă reală, actorul.  
 

     Ca ființă ficțională, personajul are trăsături distinctive: un nume, un statut social, o vârstă, 

trăsături fizice, o istorie personală. Mijloacele de construcție a personajului dramatic sunt diverse.       

    Trăsăturile unui personaj dramatic pot fi prezentate direct, sau pot reieși indirect, din indicațiile 

scenice, din modul în care vorbește și din ceea ce spune.  

    Spectacolul teatral are la bază textul dramatic. Realizarea acestuia implică, pe lângă actori, mai 

mulți specialiști (regizor, scenarist, scenograf, coregraf, recuzitor, tehnician de lumini, tehnician 

de sunet).  

     Ironia se realizează prin formularea cu seriozitate a unui enunț cu conținut comic, opus față de 

ceea ce se afirmă aparent în enunțul respectiv. 
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Text suport: Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51 

 

 

 

  

 Nivel 1 

 

1. Pentru a interpreta personajele din textul „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa este 

nevoie de ... actori.  

 

2. Personajele din titlul piesei au același statut. Cei trei sunt … . 

 

3. Există o relație de rudenie între personajele … . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Personajul care se dovedește echilibrat, înțelept pe parcursul acțiunii este... 
 

2. Trăsătura lui Ianke care se desprinde din replica: „Din pricina prostiei le-ai uitat, nu din 

pricina nevestei...și nevasta s-a dus și prostia a rămas” este ... . 

 

3. Trăsătura lui Take care se desprinde din replica: „Să vedem, să chibzuim” este ... . 

  

  

  

Nivel 3 

1. O trăsătură a lui Cadâr care se desprinde din replica acestuia: „Cadâr nu știi vorbeștem. 

Cadâr știi audem și vedem. Cadâr puțin vorbeștem...” este ... . 

 

2. Replica lui Ianke: „Ce vorbești așa o prostie? Se cade? Ovreiul să mănânce la masa lui 

ovreiască și creștinul la masa lui creștinească.” dezvăluie ... . 

 

3. Dragostea Anei și a lui Ionel este susținută doar de către Cadâr, deoarece ... . 
 

 
 

Aplicația: Wordwall  

Link: https://wordwall.net/ro/resource/24376325  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-50-51
https://wordwall.net/ro/resource/24376325
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Textul nonliterar. Cronica de spectacol 
 

Aplicație recomandată:  LearningApps  

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 
Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale; 

CS 2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii 

CS 2.4. Aplicarea constantă a unor stategii de corectare a comportamenetlor și a atitudinilor de lectură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronica ia în discuție oricare element de bază al spectacolului, de la 

text la realizarea artistică și acoperă o arie largă de aspecte: regie, 

scenografie, coregrafie, jocul actorilor, decor, costume, coloană 

sonoră, efecte speciale, atmosferă generală. Observațiile sunt 

importante atât pentru public, cât și pentru regizori și actori, care își 

pot îmbunătăți actul artistic.  

  La finalul cronicii, autorul formulează un punct de vedere referitor 

la valoarea spectacolului. Cronicile de spectacol sunt texte de opinie și 

pot fi publicate în reviste de specialitate sau pe bloguri.       

 

  

       Cronica de teatru (teatrală) este cronica unui spectacol dramatic, în care se analizează atât 

textul dramatic, cât și viziunea montării. 

 
 
 

 

Text-suport:  

Teatrul Municipal „Bacovia”. Un promițător început de stagiune de Carmen Mihalache 

Link: 

https://www.desteptarea.ro/teatrul-municipal-bacovia-un-promitator-inceput-de-stagiune/ 

  

 

      Cronica de spectacol este un text nonliterar de dimensiuni relativ reduse, care consemnează 

un eveniment cultural, fiind realizată sub forma unui articol.  

 

https://www.desteptarea.ro/teatrul-municipal-bacovia-un-promitator-inceput-de-stagiune/
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 Nivel 1 

 

1. Cronica unui spectacol dramatic, în care se analizează atât textul dramatic, cât și viziunea 

montării se numește ... . 

 

2. Scopul unei cronici de teatru este ... . 

 

3. Spectacolul pus în scenă la Teatrul Municipal „Bacovia” are la bază textul dramatic … 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Cuvântul-cheie care corespunde celui de-al patrulea paragraf al cronicii este ... . 
 

2. Teatrul Municipal „Bacovia” se află în localitatea ... . 

 

3. Paragraful care conține un rezumat al piesei de teatru este ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. Așa cum reiese din cronică, Camil Petrescu considera că repertoriul unui teatru trebuie ... . 

 

2. Autoarea cronicii apreciază că, pentru început de stagiune, spectacolul este ... . 

 

3. După părerea autoarei, spectacolul ar putea fi îmbunătățit, având nevoie de ... . 

 
 

 

 

 
 

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view22027118  

 
 

https://learningapps.org/view22027118
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UNITATEA 3 
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Textul liric. Frumusețea naturii 
 

Aplicație recomandată: Storyjumper  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

CS 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având 

în vedere posibilitatea unor interpretări multiple.  

 

Limbajul artistic − expresivitatea limbajului este dată de imagini artistice și figuri de stil.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FIGURl  DE STIL: 

 epitetul (adjectiv/adverb/substantiv precedat de 

prepoziție, care precizează însușirea neobișnuită a 

unui obiect sau a unei acțiuni); 

Exemplu:  „Bătrânii brazi se văd și-acum.” 

Al. Philippide, Pădure 
 

 personificarea (un verb prin care se  atribuie 

obiectelor sau necuvântătoarelor  însușiri omenești); 

Exemplu:   „Se plimbă toamna prin grădini.” 

George Topîrceanu, Octombrie 

 metafora (desemnarea unui termen prin alt termen); 

Exemplu: „Tristele potire picură-așa jalnic/ Pete de lumină”                                

   Eugen Ionescu, Florile 

 comparația (alăturarea a doi termeni pe baza unor 

însușiri comune, pentru a evidenția unul dintre 

termeni); 

Exemplu:  „Ca un palat pustiu cu geamuri sparte/ Pădurea 

noastră tace părăsită.”  

                                                   Șt. O. Iosif, Toamnă 

 enumerația (înșiruirea unor obiecte, acțiuni, 

însușiri); 

Exemplu: „Și cu raze vii sărută june flori de primăvară/ 

Dediței și viorele, brebenei și toporași.” 

Vasile Alecsandri, Dimineața 
 hiperbola (exagerarea unor însușiri/ acțiuni). 

Exemplu:  „Strălucește și dezmiardă oceanul de 

ninsoare” 

Vasile Alecsandri, Iarna 

 
 

 

 

B. IMAGINI  ARTISTICE: 

 imaginea vizuală (cuvinte/ structuri care 

redau lumea vizuală); 

Exemplu: „Pieptul – o oglindă cu poleiul 

zgâriat” 

Geo Dumitrescu, Portret 

 imaginea auditivă (cuvinte/ structuri care 

se adresează auzului); 

Exemplu:  „Cântă cinteze-n zăvoaie 

         Și-n văzduhuri ciocârlii!” 

 St O. Iosif, Cântec de primăvară 

 imaginea motorie  (reflectă mișcări, 

acțiuni dinamice); 

Exemplu: „Se cată ram cu ram, se-nchină, și-

n urmă iarăși vin la loc” 

Dimitrie Anghel, Balul pomilor 

 imaginea olfactivă (cuvinte/ combinații de 

cuvinte care sugerează/ evocă/ numesc 

mirosuri). 

Exemplu: „Și prin miros pătrunzător 

        Și-amețitor de iasomie” 

Alice Călugăru, În grădină 
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Citește cu atenție textul următor: 

„Noaptea”, de Zaharia Stancu 
 

„Pe uliți, umbre sure cum e pruna, 

Și peste case, ca pe-o undă moale, 

Pășește noaptea-n mlădieri domoale, 

În păr c-o floare de răsură*: luna. 

 

Uitucă-și pierde șalurile grele 

Prin ramurile pomilor bătrâni, 

Și frântă peste margini de fântâni 

Din palme-i lunecă-n adânc mărgele. 

 

Cu liniștea se ia de mână-n munți 

Și ascultă cum viața suie-n ierbi, 

Apoi către-un izvor, c-un cârd de cerbi 

Pornește pe cărări, cu pași mărunți.  

 

La stână stă de vorbă cu ciobanii, 

Târziu se culcă strânsă sub o zeghe* 

Pân-ce cocoși-i strigă, stând de veghe, 

Că zorii-și zornăie în rouă banii.” 

 

*răsură, s.f. – măceș 

*zeghe, s.f. -  haină din piele de oaie, șubă 
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 Nivel 1 

 

1. Precizează câte strofe are textul și cum se numește acest tip de strofă.  

 

2. Stabilește tipul de rimă și măsura versurilor. 

 

3. Care este elementul central al descrierii? 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Alege, din fiecare strofă a poeziei, un cuvânt sau o structură care sintetizează ideea strofei 

respective. 

 

2. Identifică trei figuri de stil în versurile: „Pășește noaptea-n mlădieri domoale,/ Uitucă-și 

pierde șalurile grele”. 

 

3. Precizează imaginea vizuală prin care este prezentată luna:  

 
 

 

Nivel 3 

1. Identifică structurile prin intermediul cărora poetul conturează spațiul terestru:  

„umbre sure”, „floare de răsură: luna”, 

„mărgele”, „zorii-și zornăie în rouă banii” 

„Pe uliți”, „peste case”, „margini de 

fântâni”, „în munți”, „la stână” 

 

2. Compară imaginea nopții din textul dat cu imaginea acesteia din versurile de mai jos și 

stabilește, apoi, o deosebire între cele două poezii: 

Mi-ești drag-acum, tu, noapte sfântă, 

Cu plânsul tău domol de stele, 

Căci porți în firea ta curată 

Comoara visurilor mele.   
(Lucian Blaga – Noaptea) 

În ambele texte, vocea ficțională are 

mărci de persoana I. 

Diferă ipostaza umană: un privitor discret, în 

textul-suport, iar în versurile date, confesiv și 

intrigat de misterul nopții. 
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3. Formulează o idee generală despre versurile date:  

Învăluită într-o mantie închisă, noaptea acoperă 

pâmântul ca o taină ce așteaptă să fie 

descoperită. 

Vocea ficțională ironizează un clișeu 

poetic, acela al frumuseții naturii 

nocturne. 

 

 

 

Aplicația: Storyjumper        

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/123520112/61ef920394179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/123520112/61ef920394179
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Textul liric. Frumusețea umană 
 

Aplicație recomandată: Storyjumper  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având 

în vedere posibilitatea unor interpretări multiple.  

 

ELEMENTELE DE VERSIFICAȚIE sunt caracteristice textului liric: 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RIMA = potrivirea sunetelor finale la sfârșitul mai multor versuri.  

TIPURI DE RIMĂ: 

 împerecheată (aabb)     îmbrățișată (abba) 

încrucișată (abab)     monorimă (aaaa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RITMUL = succesiunea silabelor accentuate cu cele neaccentuate.    

TIPURI DE RITM: 

 trohaic (      /  _  ) - piciorul metric este format din două silabe, prima accentuată, a doua neaccentuată. 

Exemplu:  „Lácul codrilor albastru”−       Mihai Eminescu, Lacul.  

 iambic ( _       /  ) - piciorul metric este format din două silabe, prima neaccentuată, a doua accentuată. 

Exemplu: „Viséz la basmul vechi al zânei Dochii”− Mihai Eminescu, Sonet I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. MĂSURA = numărul de silabe dintr-un vers.   

Exemplu: Versurile „Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă/ Păsărelele-și dreg glasul prin 

huceagul de sub luncă” (Vasile Alecsandri, Dimineața) au măsura de 16 silabe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POEZIA  MODERNĂ → nu respectă convențiile tradiționale ale versificației. 

NOI TIPURI DE VERSURI:  

 versurile albe = păstrează ritmul și măsura, dar nu rimează; 

Exemplu:  „Ca steaua serii/ Mă sting în noapte/ Și noaptea crește/ În jurul meu” 

                                                                            G. Topîrceanu, Din prag  

 

 versurile libere = renunță la ritm și rimă, au măsură variabilă. 

Exemplu: „O rază/ ce vine goană din apus/ și-adună  aripile și se lasă tremurând/ 

pe-o frunză”          

                                                                     Lucian Blaga, Amurg de toamnă   
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Citește cu atenție textul următor:

 
           Minune, de Ana Blandiana  

 

„Uneori, când sunt fericită într-adevăr, 

Simt (sau poate numai mi se pare) 

Cum, în vârful fiecărui fir de păr, 

Îmi creşte câte o floare, 

Şi ştiu că sunt grozav de frumoasă 

Cu podoaba aceea împărătească, 

Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea prea tare, 

De teamă să nu se ofilească 

Şi nici nu mă privesc în vreo oglindă, 

De teamă să nu se desprindă, 

Şi, mai ales, e destul să mă întristez numai un pic 

Ca să nu mai rămână din toată frumuseţea nimic. 

 

Eu cred că puteţi încerca şi voi, binişor, 

E uşor: 

Nu trebuie decât să fiţi 

Foarte fericiţi!” 
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 Nivel 1 

 

1. Titlul sintetizează, într-un singur cuvânt, „miracolul”… :  

generat de confruntarea cu „oglinda” reală generat de conștientizarea fericirii 

 

2. Numește valoarea cu care este folosit adjectivul în versul „Cu podoaba aceea împărătească”. 

personificare epitet metaforă 

 

3. Stabilește măsura versului „Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea prea tare”. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Explică ce rol are verbul simt:  

Verbul indică o percepție subiectivă. Verbul indică o percepție obiectivă. 

 

2. Muzicalitatea versurilor „Cum în vârful fiecărui fir de păr/ Îmi crește câte o floare” este 

accentuată de procedeul stilistic numit ... . 

 

3. Superlativul din versul „Și știu că sunt grozav de frumoasă” scoate în relief faptul că:  

descoperind felul în care o percep ceilalți, 

ființa simte fericirea adevărată 

descoperind cunoașterea de sine, ființa simte 

fericirea adevărată 

 

 

 

  

Nivel 3 

1. Adevărat/Fals  
Deși fericirea are putere nebănuită asupra ființei, orice „mișcare” a frunții – a gândului − poate 

face ca „podoaba împărătească” să dispară.   

 

2. Numește adevăratul dușman al frumuseții, evidențiat în versurile: „e suficient să mă întristez 

un pic/ Ca să nu mai rămână din toată frumusețea nimic”. 

  

3. Ultimele versuri concentrează mesajul poetic. Alege varianta de interpretare:   

Este ușor să devii frumos, trebuie 

să te simți fericit. 

Dacă timpul nu a lăsat semne pe chipul nostru, vom 

găsi ceea ce ne-ar putea face fericiți. 
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Aplicația: Storyjumper        

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/123457942/61ee9d1ba5d85 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/123457942/61ee9d1ba5d85
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Textul liric. Frumusețea artei 
 

Aplicația recomandată: Storyjumper 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având 

în vedere posibilitatea unor interpretări multiple.  
 

Arta din secolul al XX-lea a propus înnoire atât la nivelul abordării tematice, considerate 

constrângătoare, cât și la nivelul mijloacelor artistice folosite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                În funcție de efectul pe care îl au, culorile au primit semnificații diferite în fiecare 

cultură, devenind simboluri pentru stări sau emoții: 

 

 

 

 

Sub influența curentelor novatoare din artele 

plastice, poezia inovează și ea:  

 scopul poeziei este aspirația umană spre o 

frumusețe superioară; 

 nu există frumos unic, ci frumuseți mereu noi, 

legate de timp și loc; 

 artistul nu mai copiază natura, ci o 

interpretează; 

 artistul abordează marile probleme existențiale 

– viața și moartea, iubirea, idealul, sentimentul 

singurătății; 

 poezia nu mai este nici descriptivă, nici 

narativă, doar sugestivă; 

 apelează la un limbaj colocvial, în locul 

exprimării căutate; 

 versificația este modernă, prin libertăți 

sintactice/ dislocarea sintaxei și cultivarea 

versului liber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae Tonitza, Autoportret                                                            

(1886-1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După 1918, pictorii își schimbă maniera de a 

picta și viziunea asupra artei. Printre cei care 

au influențat pictura românească se numără 

Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Nicolae 

Tonitza, Iosif Iser, Camil Ressu.  

Sculptura românească este marcată de 

Constantin Brâncuși, cel care o eliberează de 

imitația naturii.  

 

 

 

 

 

 

 

Roșu —culoarea focului și a sângelui, exprimă uneori expresia vieții, alteori – misterul acesteia.   

Galben —intens, strident, orbitor, este culoarea veșniciei, culoarea pământului roditor;  

Albastru —  culoare pură, adâncă și rece; este calea reveriei, a visului sau a adevărului; 

Verde — culoarea regnului vegetal în plină reafirmare, o culoare liniștitoare, umană, tonică;   

Violet — culoare a măsurii, semnifică involuția și de aici  tristețea, melancolia; alteori, culoarea tainei; 

Alb — sugerează puritatea; alteori, este culoarea primei faze, aceea a luptei împotriva morții.    

(M.Eliade); 

Negru — dă impresia de opacitate, de îngreunare, încurajând evitarea.  
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Citește cu atenție:

  

Portret, de Lucian Blaga  

 

„ Aramă grea ca vinul - părul, 

sprâncenele ușor piezișe, 

o cută vertical pe frunte, 

vădind trecutul de restriște. 

 

Umeri mărunți, suflet de vară 

în bluza verde-albăstrie, 

ce sub solarele incendii 

a devenit stins-cenușie. 

 

Ținut e totul sub surdină, 

inelul doar clipește când 

frămânți atâtea-n încăperea 

unei simțiri și-a unui gând. 

 

Îți zboară-n mână porumbelul, 

ți se supune duh și-argilă. 

Culorile îți stau în slujbă, 

carmin și scrum de clorofilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O floare între flori, de Nicolae 

Grigorescu 

(1838-1907) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și mie-mi stau la îndemână 

în grâu și-n cer, în foc depline, 

să te redau pe altă treaptă, 

pe-aceea ce ți se cuvine. 

 

Culori am pentru ce se vede 

și pentru ce mai e veșmânt. 

Culorile le iau din apă, 

din dulci otrăvuri și din vânt. 

 

Doar pentru cele ce-s adaos 

venind din sfânta ta planetă 

culori eu n-am în graiul lumii 

și nici uleiuri pe paletă.” 

           Minune, de Ana Blandiana  

 

„Uneori, când sunt fericită într-

adevăr, 

Simt (sau poate numai mi se pare) 

Cum, în vârful fiecărui fir de păr, 

Îmi creşte câte o floare, 

Şi ştiu că sunt grozav de frumoasă 

Cu podoaba aceea împărătească, 

Dar nu-ndrăznesc să mişc fruntea 

prea tare, 

De teamă să nu se ofilească 

Şi nici nu mă privesc în vreo oglindă, 

De teamă să nu se desprindă, 

Şi, mai ales, e destul să mă întristez 

numai un pic 

Ca să nu mai rămână din toată 

frumuseţea nimic. 

 

Eu cred că puteţi încerca şi voi, 

binişor, 

E uşor: 

Nu trebuie decât să fiţi 

Foarte fericiţi!” 
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                        Nivel 1 

 

1. Menționează câmpurile lexicale existente în textul liric ... . 

 

2. Identifică elementele de versificație, observând dacă respectă normele versificației clasice.  

 

3. Numește figura de stil existentă în structura „O floare între flori”:  

 

 
 

 

 

                       Nivel 2 

 

1. Crezi că există vreo legătură între poezie și pictură?  

 

2. Stabilește o asemănare între  poezia „Portret” și pictura „O floare între flori”. 

 

3. Explică afirmația „să te redau pe altă treaptă,/ pe-aceea ce ți se cuvine”, stabilind din 

perspectiva cui este făcută ... . 
 

 

 

 

  

Nivel 3 

1. Identifică elementul de portret care sugerează ideea că muritorul este sărac de timp. 

 

2. Stabilește o deosebire între cele două portrete, cel poetic și cel plastic. 

 

3. Deși „Culorile îi stau în slujbă” unui poet,  le are numai „pentru ce se vede/ și pentru ce mai 

e veșmânt”.  Justifică această afirmație.  

 

 

Aplicația: Storyjumper                

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/123460692/61eea9dc59fff 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/123460692/61eea9dc59fff
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Compararea textelor sub aspectul conținutului și al 

structurii 
 

Aplicația recomandată: Storyjumper 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

CS 2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii.  

CS 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având 

în vedere posibilitatea unor interpretări multiple.  

 

COMPARAREA A DOUĂ SAU MAI MULTE TEXTE 

=  analiza textelor-suport,   identificarea asemănărilor și diferențelor dintre acestea 

 

Demersul constă în:  

 identificarea aspectelor ce țin de ceea ce comunică textele-suport (sentimente, idei, ipostaza 

umană, temă, motive); 

 identificarea aspectelor ce țin de felul în care este realizată comunicarea (elemente de 

versificație, figuri de stil, imagini artistice).  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

TEMA = un aspect al realității (un domeniu/ o idee/ un 

sentiment), surprins artistic în textul literar.   

         Exemple de teme: 

 natura (în diverse ipostaze – calmă, dezlănțuită, 

prietenoasă, rece, pustiită, dominată de elemente 

nocturne, diurne; spațiu nealterat, în care muritorul 

își găsește liniștea interioară și care nu îl lasă pe 

îndrăgostit să se vindece prin uitare etc.); 

 

 iubirea (fascinantă, esențială, împlinită, pierdută, 

trecută, dorită, visată, imposibilă, așteptată etc.); 

 

 călătoria (inițiere, cunoaștere); 

 

 timpul (trecerea lui ireversibilă, omul sărac de 

timp, artistul care îl înfruntă prin creație, copilăria, 

bătrânețea etc.); 

 

 creația (arta poetică, forța sau slăbiciunea 

cuvintelor, inspirația, izolarea artistului etc.). 
 

 

 

MOTIVUL = un cuvânt-cheie/ un simbol/ o 

idee/ un obiect care contribuie la definirea 

mesajului textului.    

Exemple de motive literare: 

 apa, focul, codrul, luna, stejarul, soarele, 

grădina, dealul,  oglinda, fereastra,  cartea, 

biblioteca, ochii, ulița; 

 

 singurătatea, aspirația spre ideal, zborul.  
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Citește cu atenție textele următoare:

 

 

Textul A 

 
  Trecut-au anii..., de Mihai Eminescu  
 

„Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri 

 Şi niciodată n-or să vie iară, 

 Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară 

 Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri, 

 

 Ce fruntea-mi de copil o-nseninară, 

 Abia-nţelese, pline de-nţelesuri - 

 Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri, 

 O, ceas al tainei, asfinţit de sară. 

 

 Să smulg un sunet din trecutul vieţii, 

 Să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri 

 Cu mâna mea în van pe liră lunec; 

 

 Pierdut e totu-n zarea tinereţii 

 Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, 

 Iar timpul creşte-n urma mea... mă-ntunec!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul B 

 
 

Anii vieții, de Lucian Blaga 

 

„În spaţiu tainic, fără mărturie, 

 mă alesei cândva făptură vie. 

 M-au făurit râzând, cântând, părinţii. 

 Ei, ţesătorii vieţii şi ai morţii, 

 mi-au dat ce-ngăduise soartea: 

 au pus în mine soarele şi noaptea, 

 şi mi-au adus un drum în faţa porţii. 

 

 «Acesta-i drumul tău», mi-au zis părinţii, 

 «porneşti din văi s-ajungi în slava minţii.» 

 Pe cale-n lumea neagră am plecat. 

 Umblam, vedeam, dar nu mă închegam. 

 Vedeam, umblam, dar încă nu eram. 

 Prin anul lung, ah!, lung, de altădat' 

 de-abia iubirea m-a întemeiat.” 
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 Nivel 1 

 

1. O asemănare între textul A (Trecut-au anii...) și textul B (Anii vieții) este ... . 

 

2. Două modalități de exprimare a sentimentelor, în textele date, sunt ... . 

 

3. Numește textul care prezintă următoarele elemente de versificație: versuri grupate în două 

catrene și două terține, cu măsura de 11-12 silabe, rimă îmbrățișată și ritm iambic.  

 

 

 

 

                        Nivel 2 

 

1. Ipostaza umană din perspectiva căreia sunt enunțate cele două discursuri lirice ... . 

  

2. (Adevărat/Fals)  Comparația „Trecut-au anii ca nouri lungi pe șesuri” – textul A – sugerează 

ideea că lumea materială stă sub semnul unui timp acaparator. 

 

3. Structurile „niciodată n-or să vie iară” – din textul A –  și „M-au făurit râzând, cântând 

părinții/ Ei, țesătorii vieții și ai morții” – din textul B  – scot în relief ... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În textul B, se conturează imaginea drumului („mi-au adus un drum în fața porții”),  care 

semnifică, în mod obișnuit … . 

 

2. În structura „O, ceas al tainei, asfințit de seară”, din textul A, identificăm: 

  

3. Drumurile muritorului sunt presărate cu evenimente revelatorii: „Cu mâna mea în van pe liră 

lunec”, „Pierdut e totu-n zarea tinereții”, „timpul crește-n urma mea... mă-ntunec” – textul A; 

„Umblam, vedeam, dar nu mă închegam”, „de-abia iubirea m-a întemeiat.” – textul B. 

Reușesc sau nu să își sfideze destinul, dând astfel sens existenței? 

a. În textele A și B, savurează acest „spectacol al omenescului”, dar reușesc să își sfideze destinul. 

b. În textul A, rămâne prizonierul condiției umane − clepsidra timpului îi aduce poetului dezamăgire. 

În plan simbolic, calea se termină cu adevărul și moartea. 

În textul B, încearcă să își sfideze destinul prin dragoste, dând astfel sens existenței sale − suntem 

capabili să ne ridicăm deasupra timpului, câtă vreme găsim în noi iubire. 
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Aplicația: StoryJumper                

Link: https://www.storyjumper.com/book/index/66072585/5c877ee712518 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/index/66072585/5c877ee712518
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Textul argumentativ 
 
Aplicație recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral. 

CS 1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în 

vederea evaluării informațiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinii comunicative. 

CS 1.2.  Prezentarea documentată a unei teme/ a unui punct de vedere, citând sursele de informare,   într-un 

text de tip argumentativ/ în texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, explicativ etc.). 

CS 1.3 Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public, corelând elementele verbale, 

paraverbale și nonverbale în cadrul unor strategii de argumentare. 

 

TEXTUL ARGUMENTATIV  =  prezintă opinii și idei 

susținute prin argumente și dovezi, urmărind schimbarea 

opiniei sau a comportamentului interlocutorului.  

 

REDACTAREA TEXTULUI ARGUMENTATIV: 

 

                                       

 

 

 

                                       

 

 

 

                                       

 

Etapa a II-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formularea opiniei pro sau 

contra față de o premisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formularea, dezvoltarea și 

ilustrarea argumentelor 

Etapa a III-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formularea unei concluzii 

pentru a demonstra relevanța 

argumentelor  

 

 

 

 



                                                                                                                                           

- 70 - 
 

  

 

      Nivel 1 

 

1. Textul argumentativ are ca scop ... . 

 

2. Dacă argumentele se clasifică în raționale și emoționale, în ce categorie ai încadra 

convingerile personale?  

 

3. În realizarea compunerii argumentative, trebuie să formulezi și să exemplifici ... . 

 

 

                       

                        Nivel 2 

 

1. Adevărat/ Fals 
Fiecare argument presupune formulare, dezvoltare și ilustrare, motiv pentru care se folosesc 

următorii conectori: 

Pentru formulare: 

în primul rând, 

în al doilea rând, pe de altă parte 

Pentru dezvoltare: 

deoarece, 

pentru că 

Pentru ilustrare: 

de pildă, 

de exemplu 

   

2. Care este legătura dintre concluzia unui text argumentativ și ipoteza acestuia?  

 

3. Pentru a susține premisa Școala de azi ne pregătește pentru viață,  poți formula argumente de 

tipul:  

a. Școala de azi dezvoltă 

competențele-cheie ale 

elevilor. 

b. În școala de azi, interacțiunile elevilor 

sunt controlate, aceștia neexprimându-și 

liber punctele de vedere. 

c. Serviciile educaționale sunt 

adecvate nevoilor reale ale 

elevilor. 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Identifică  ipoteza de la care pleacă scriitorul, în fragmentul următor: 

„Cartea îl duse în Evul Mediu, printre dueluri și cavalcade; era o carte pe care o mai 

citise de multe ori, era una dintre marile cărți ale copilăriei și recitea cu disperare 

paginile cele mai frumoase, dar, fără să își dea seama și fără să știe cum și când, se 

pomenea în grote înfricoșătoare, amenințat de beznă și gheață, și trebuia să își strângă 

pleoapele până la durere pentru a regăsi castelul cu oglinzi și lumini amețitoare.” 

(Constantin Chiriță – Cireșarii) 
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2. Găsește două argumente pentru a combate ipoteza  Este mai bine să trăiești într-un oraș mare 

decât într-un oraș mic ... . 

   

3. Numește argumentul pe care scriitorul îl ilustrează pentru susținerea ipotezei:  Este mai bine 

să ai pe cineva lângă tine care să te îndrume. 

       „Abia atunci învățam cârmuirea saniei și Vasile al lui Pânzaru, cel mai meșter în 

treaba aceasta, mă dăscălea. Deși eram feciorul boierului, el îmi vorbea ca unui 

învățăcel: 

        - Măi Tudoriță, îmi zise el. Bagă se seamă să nu te hartoiești, adică să nu vii   pe-o 

coastă, c-apoi te duci de-a tăvălucul. Îndreaptă sania la drum bun cu picioarele, lucrează 

din călcâie – ș-apoi să vezi cum merge ca trinu!”. 

                                                                     (Mihail Sadoveanu, „Moș Crăciun” )   

trinu = trenul  

 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps             

Link: https://learningapps.org/watch?v=p11id56aj22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p11id56aj22
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Fraza. Coordonarea 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin 

utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții.    

 

 

FRAZA =  enunț complex alcătuit din două sau mai multe propoziții.  

După rolul în frază, propozițiile sunt: 
 

principale au autonomie sintactică. 

secundare depind sintactic de un cuvânt dintr-o altă propoziție, numit element regent.    

 

 

 

Exemplu:  

  

 

 

 
 

Exemple:    

 Mai multe propoziții alcătuiesc o frază,1/  dar cel puțin una dintre acestea este propoziție 

principală. 2/  →  două propoziții principale aflate în raport de coordonare 

 Trebuie1/ să subliniați predicatele,2/ să încercuiți elementele de relație3/ și să stabiliți felul 

propozițiilor.4/   →  Trei propoziții secundare au același termen regent, trebuie, așadar sunt în 

raport de coordonare. 

 

 

 

 

 

 

 

RELAȚIA DE COORDONARE →  se stabilește între propoziții de același fel, principale sau secundare.   
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  Modalități de realizare a relației de coordonare: 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A. JUXTAPUNEREA → alăturarea prin virgulă/ punct și virgulă a  propozițiilor aflate în raport de coordonare.  

Exemple:  Ulița este pustie,  1/ nu se aude decât cântecul trist al unei flașnete.2/  

                  Ana realizează fișa de lectură,  1/  Ioana și Andrei – macheta. 2/  

 

→ Elipsa verbului =   omisiunea acestuia, întrucât a fost exprimat anterior, în P1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. JONCȚIUNEA → marcarea relației de coordonare prin cuvinte de legătură numite conectori sau elemente 

de relație:  

a. conjuncții coordonatoare: 

o copulative: și, nici 

o adversative: dar, iar, însă, ci, or 

o disjunctive: fie, sau, ori, ba 

o concluzive: deci, așadar, carevasăzică, vasăzică 

b. locuțiuni conjuncționale coordonatoare:  

o copulative: precum și, cât și 

o adversative: numai că, doar că 

o concluzive: prin urmare, ca atare 

Exemplu:  Umblau în noaptea răcoroasă1/ și în aer plutea o mireasmă difuză de caise.2/   
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 Nivel 1 

 

1. Precizează fraza cu propoziții aflate în raport de coordonare:    

Își netezi tunica1/ pe care i-o cususe bunica.2/ Meggie alergă la Farid,1/ îl luă de mână.2/ 

 

2. Menționează prin ce mijloc se realizează coordonarea între propozițiile din fraza „Fata era 

puternică, așadar își putea susține greutatea trupului”:   

 

3. Indică numărul de propoziții din exemplul „Fata stătea pe scaunul de lemn, câinele – pe 

podea.”:  

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Indică numărul și felul propozițiilor aflate în relație de coordonare, în fraza „Nu este un secret 

că adesea cărțile nu se împacă și pornesc atacul unele contra celorlalte.”: 

 (M. Ende, „Punci cu porunci”) 

 

2. Explică folosirea virgulei în fraza „Îi făcu vânt motanului, sări ca ars din fotoliu.”:  

 

3. Precizează partea de vorbire prin care se realizează coordonarea propozițiilor din fraza 

„Pădurea deveni tot mai deasă, iar cetatea părea doar un vis.”:   
 

 

 

  

Nivel 3 

1. Relațiile sintactice existente între propozițiile din fraza „Prințul Negru intră în galerie, Mo 

era cu el și în spatele lor se iviră mai multe chipuri.”  (C. Funke, „Sânge de cerneală”)  sunt 

... .  

 

2. Stabilește numărul de predicate și de propoziții din fraza „O luă pe strada lăturalnică, 

rezistând impulsului de a zâmbi, rezistând impulsului de a plânge sau de a-și închipui 

siguranța care l-ar putea aștepta.” (M. Zusak, „Hoțul de cărți”):  

 

3. Bifează fraza în care coordonarea prin joncțiune se realizează între propoziții secundare:   

Mâna lui aspră se întinse și luă o 

bucată pe care și-o îndesă în gură. 

„Era bine să nu mai fii silit să-ți cauți propriile mâini și 

picioare și să-l vezi pe Deget-de-praf  din nou înaintea ta.” 

(C. Funke, „Sânge de cerneală”) 
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Aplicația:  Quizizz                                              

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ed4414f9db33001d383687 

  
 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ed4414f9db33001d383687
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Fraza. Subordonarea. Elipsa 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin 

utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții.    

 

RELAȚIA DE SUBORDONARE 

→  se stabilește între o propoziție secundară și regenta ei și se realizează prin joncțiune. 

                      

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joncțiunea poate fi marcată prin:   

a. conjuncții subordonatoare: că, ca…să, dacă, de, să, fiindcă, deoarece, deși etc. 

Exemplu: A venit timpul 1/ să devin responsabil.2/   

b. locuțiuni conjuncționale subordonatoare: cum că, precum că, până când, până să, până ce, în timp ce, cât timp, 
ori de câte ori, după cum, ca și cum, fără să, pe măsură ce, pentru că, din cauză că, din moment ce, odată ce, pentru 
ca să, în caz că, cu toate că, măcar să, chiar dacă etc.  

Exemplu:  Ori de câte ori ne vizitează 1/ ne aduce cadouri.2/  
 

c. pronume și adjective pronominale relative:  care, cine, ce, ceea ce  

–     Au funcție sintactică în secundara pe care o introduc.                   

     complement direct                                 atribut adjectival 

Exemple:  A cumpărat cartea1/ pe care și-o dorea.2/  Nu știam1/ ce carte își dorea.2/ 

d. pronume și adjective pronominale nehotărâte:  oricare, oricine, orice 
- Îndeplinesc funcție sintactică în secundara introdusă.        

   complement direct                     atribut adjectival 

Exemple: Face1/ orice vrea.2/  Împarte alimente1/ oricărui bătrân are nevoie.2/  

e. adverbe relative: unde, când, cum, cât. 

- Îndeplinesc funcție sintactică în secundara introdusă.       

                            complement circumstanțial de mod  

Exemplu:  Am stabilit modul1/ cum vom proceda.2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIPSA →  omisiunea unor secvențe recuperabile din context, ca urmare a faptului că au fost exprimate anterior. 

 Elipsa verbală→ omiterea predicatului exprimat anterior;  
Exemplu:  Ana va rezuma primul capitol, iar  Elena— pe al doilea.  

 
 Elipsa nominală→ omiterea unui substantiv/ a unui grup nominal recuperabil din context; 

Exemplu:  Mie îmi place ora de desen, iar ție, de matematică.  

 

 Propozițiile fragmentare→  formă de elipsă specifică exprimării orale. 

Exemplu: - Unde ai fost? 

- La bibliotecă. 
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 Nivel 1 

 

1. Raportul sintactic stabilit între propozițiile frazei „Vom pleca atunci când direcția vântului se 

va schimba.”  este ... . 

 

2. Funcția sintactică a conjuncției care introduce secundara, în fraza „Nu-și dădu haina jos, deși 

șemineul era aprins.”  rste ... . 

 

3. Regenta  subordonatei din fraza „Noaptea a fost lungă și m-am bucurat când au venit zorile.” 

este ... . 
 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Indică  termenul regent al propoziției secundare din fraza „Cea 1/de care are nevoie fiul meu 
2/este mama lui.”1/ . 

    

2. Numește exemplul în care joncțiunea este marcată printr-un adverb relativ:  

Ne-a privit ca și când nu ne-am fi cunoscut. Am fost surprinși când am văzut rezultatele. 

 

3. Indică contextul în care linia de pauză marchează elipsa verbală:  

Tu ceri plăcintă cu mere, eu − cu stafide. Sonia este învățătoare și Ana − educatoare. 

 

 

 

  

Nivel 3 

1. În fraza „În timp ce încercam să găsesc un răspuns, am străbătut biroul cu privirea și, 

trecând pe la fereastră, am dat peste girueta din fier din mijlocul fântânii.” (A. Palomas,     

„Un fiu”), elementele de relație care introduc propozițiile secundare sunt ... . 

 

2. Propoziția secundară este introdusă printr-un adjectiv pronominal relativ cu funcția sintactică 

de atribut adjectival, în exemplul:  

Am întins mâna spre hârtiile1/ pe care le strângea.2/ Am văzut 1/ce domni jucau șah.2/ 

 

3. Relațiile sintactice existente între propozițiile frazei „Mi-a părut rău 1/ că nu-i dădusem temă 
2/să deseneze conținutul albumului 3/ și că nu insistasem mai mult 4/ să-mi vorbească despre 

el.”5/ (Alejandro Palomas, „Un fiu”) sunt reprezentate corect în figura:  
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Aplicația:  Quizizz                                                  

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ed4b5af7495c001e6dc83f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ed4b5af7495c001e6dc83f
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Atributul. Apoziția 
Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin 

utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții.    

 

ATRIBUTUL =  partea secundară de propoziție care determină un substantiv sau un substitut al 

substantivului. În funcție de partea de vorbire prin care se exprimă, atributul este:  

 A. ATRIBUT ADJECTIVAL → exprimat prin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adjectiv propriu-zis, la toate gradele 

de comparație (nuferi galbeni)  

 

adjectiv provenit din 

participiu (cer înnorat) 

 

adjectiv provenit din 

gerunziu (mână tremurândă) 

 

adjectiv provenit din 

adverb (așa situație) 

 locuțiune adjectivală 

(oameni cu stare) 

 

numeral cu valoare 

adjectivală (trei piese) 

 

adjectiv pronominal (toți 

participanții) 

 

 B. ATRIBUT SUBSTANTIVAL 

 B.1. atribut substantival în cazul nominativ 

 (stațiunea Jupiter) 

 B.2. atribut substantival prepozițional 

 în cazul acuzativ, precedat de: 

 prepoziție (pomii din livadă) 

 locuțiune prepozițională (atitudinea față de adulți) 

 în cazul genitiv, cu: 

 prepoziție (rafturile dinăuntrul dulapului) 

 locuțiune prepozițională (magazinul din centrul 

orașului) 

 în cazul dativ, cu prepoziție (reușita grație ajutorului) 

 B.3. atribut substantival în cazul dativ, fără prepoziție 

(acordarea de ajutoare bătrânilor) 

 B.4. atribut substantival genitival în cazul genitiv 

(curajul pompierilor). 

 

 C. ATRIBUT PRONOMINAL 

 C.1. atribut pronominal prepozițional → 

exprimat prin pronume, în cazul:  

 acuzativ, precedat de: 

 prepoziție (trei dintre noi) 

 locuțiune prepozițională (respectul față de 

ceilalți) 

 genitiv, precedat de: 

 prepoziție (plângerea împotriva lui) 

 locuțiune prepozițională (parcul din fața lor) 

 dativ, precedat de prepoziție (succesul mulțumită 

lor) 

 C.2. atribut pronominal genitival −  în cazul 

genitiv (părerea lor) 

 C.3. atribut pronominal în cazul dativ  

(Susțin acordarea de burse tuturor. 

Ana, nepoată acestuia, este colega cea nouă. 

sufletu-mi) 
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APOZIȚIA =  funcție sintactică suprimabilă, care exprimă o relație de echivalență între două 

cuvinte, dintre care primul este baza, iar al doilea − apoziția). 

Exemple:  

Personajul principal, preotul, schimbă mentalitatea unei comunități. → apoziție simplă 

     

 

Un turist, englez de origine, părea impresionat de frumusețea țării.→ apoziție dezvoltată  
 

REȚINEȚI! 

 Nu este o relație de subordonare, nu este un tip de atribut. 

 Apare întotdeauna postpusă bazei.  

 Poate fi introdusă prin adverbe fără funcție sintactică: adică, anume, mai exact, respectiv. 

 La nivel grafic, pauza care marchează apoziția este redată prin virgule, două puncte sau 

linii de pauză; poate fi precedată și de două puncte.  

 Stă în cazul nominativ, dar poate prelua cazul substantivului bază.  

 Cuvintele care determină apoziția într-o structură apozitivă dezvoltată au funcție 

sintactică. 
 

Exemplu: I-am scris Anei, verișoarei mele din străinătate.  

           apoziție – atribut adjectival – atribut substantival prepozițional. 

 

APOZIȚIA → se exprimă prin: 

 substantiv: 

 în nominativ: Mihai, colegul meu, este un copil timid. 

 în acuzativ: S-a mutat lângă Mihai, mai exact lângă un coleg nou. 

 în genitiv: Port costumul popular al unei rude, al unei mătuși. 

 în dativ: Vouă, profesorilor, vă datorăm totul.  

 în vocativ: Grivei, neascultătorule, de ce te ții după mine?   

 pronume → Vinovatul, mai exact acela, va fi pedepsit.   

 numeral cu valoare pronominală → Fata, a patra, va primi doar diplomă de participare. 

 adjectiv → Personajul Hagi Tudose este avar, adică zgârcit.    

 forme verbale nepersonale  → Vei reuși muncind, adică studiind mai mult.          

 D. ATRIBUT VERBAL → exprimat prin: 

 verb la infinitiv (plăcerea de a citi) 

 verb la supin (pasiunea pentru gătit) 

 verb la gerunziu (coșuri fumegând) 

 locuțiune verbală la infinitiv (dorința de a-i da în 

vileag) 

 locuțiune verbală la supin (mesajul de ținut minte) 

 

 E. ATRIBUT ADVERBIAL → exprimat prin: 

 adverb (ziarul de azi) 

 locuțiune adverbială (raftul din față) 

 
 F. ATRIBUT INTERJECȚIONAL → exprimat 

prin interjecție (prăjitură mm!) 

 

baza apoziția 
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 Nivel 1 

 

1. Indică enunțul în care apare un atribut adjectival:  

Cărțile sunt înghesuite și 

ticsite. 

Un colb uriaș stă pe raftul de 

sus. 

Suntem foarte siguri de 

răspuns. 

 

2. Apar atribute în toate enunțurile din caseta:   

a. Am găsit toate cărțile din lista noastră.  

b. Orașul nostru frumos, Sarayevo, era sub asediu. 

c. Un adolescent cu părul blond apare de nicăieri.  

a. Inima îmi bate tare. 

b. Magazinele sunt închise. 

c. Nu-mi place să  arăt desenele nimănui. 

 

3. Menționează cazul cuvintelor scrise italic în exemplul „I-am scris Anei, verișoarei mele.”. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Precizează felul atributelor din fraza „Ridic perdelele de la geamul rulotei ca să mă uit la 

grupul din jurul focului de tabără de afară.”. 

 

2. Indică enunțul în care apoziția se exprimă printr-un adjectiv:  

Persoana care ne face ghidajul este o bătrână, mai exact 

o femeie durdulie, cu părul șaten. 

Portul a fost transformat în moloz, 

adică șters. 

    

3. Atributul adjectival se exprimă prin locuțiune adjectivală, în contextul:  

Grijile de zi cu zi ne răpesc zâmbetele. Un zgomot extrem de ciudat venea din iarbă. 

 

 

 

  

Nivel 3 

1. Atributul verbal se exprimă prin locuțiune verbală, în exemplul:  

Sobieski era în floarea vârstei. Are obiceiul de a da buzna. 

 

2. Indică numărul de atribute existente în fraza „În a patra dimineață, bărbații din familia mea 

au săpat o groapă adâncă și au făcut un foc care a ars toată ziua.”:  
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3. Indică varianta de răspuns în care apar atribute pronominale genitivale:  
 

a. Prietenul meu nu se simte bine. 

b. Toată lumea suspină. 

c. În fiecare dimineață, am mers la piață.  

Am studiat chipul îngrijorat al aceluia. 

Mamei ei i-am dat margaretele. 

M-am întâlnit cu vecina al cărei nume nu îl știu.   

 

 

Aplicația: Quizizz                                                    

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61ed3e81f9db33001d3833af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61ed3e81f9db33001d3833af
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Atributiva 
Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin 

utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții.    

 

ATRIBUTIVA (AT) =  realizarea propozițională a unui atribut. 

Întrebări → care?; ce fel de?; a/ al/ ai/ ale cui? 

Exemplu:  Omul 1/care este harnic2/ are tot 1/ ce își dorește.3/→ PP-AT-AT 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ELEMENTE JONCȚIONALE: 

 conjuncții subordonatoare: că, să, ca…să, dacă, de 

Exemplu: A luat decizia 1/ să renunțe. 2/ 

 pronume relative: care, cine, ce, câți 

Exemplu: Nu știi pe nimeni 1/care să ne lămurească? 2/ 

 adjective pronominale relative 

Exemplu: Nu ignora întrebarea 1/ce optional îți dorești. 2/ 

 pronume nehotărâte: oricare, oricine, orice 

Exemplu: Este vina 1/ oricui a ascuns incidentul. 2/ 

 adjective pronominale nehotărâte 

Exemplu: Ar fi relaxantă călătoria 1/în orice țară te-ai duce. 2/ 

 adverbe relative: unde, când, cum, cât 

Exemplu: În perioada 1/cât am lipsit 2/nu s-au întâmplat multe. 1/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI REGENȚI: 

 un substantiv:   
       PP                        AT 

Exemplu: M-a chinuit gândul1/ dacă a 

fost bine .2/ 

 substituți ai substantivului: 

 un pronume 

 un numeral cu valoare 

pronominală 
                  PP                      AT 

Exemple: Cei 1/ care nu promovează 

examenul2/ se înscriu la școli 

profesionale.1/  Vom discuta cu primul1/ 

care a intrat în clasă. 2/ →P1-PP, P2- AT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPANSIUNEA ATRIBUTULUI 

→ transformarea unui atribut în 

subordonata corespunzătoare (AT) cu 

păstrarea intactă a sensului  

Exemplu: Expansiunea atributului verbal 

din enunțul  A luat  hotărârea de a pleca.: 

          

 A luat hotărârea 1/ să plece.2/    

 

 

 

 

 

CONTRAGEREA ATRIBUTIVEI 

→ transformarea propoziției atributive în 

partea de propoziție corespunzătoare (un 

atribut), cu păstrarea intactă a sensului 

 
Exemplu: Contragerea   atributivei din fraza 

A plecat din satul1/ în care  s-a născut. 2/: 

 

 A plecat din satul natal. 
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 Nivel 1 

 

1. Precizează natura termenului regent al atributivei din fraza „Am auzit pe cineva care striga.”: 

 

2. Numește valoarea morfologică a elementului de relație care introduce atributiva, în fraza „Sunt 

momente când regretăm copilăria.” ... . 

    

3. În fraza „S-a discutat problema ce subiecte vom avea la examen.”, joncțiunea este marcată prin ... . 
         

    

  

                       

                       Nivel 2 

 

1. Atributiva din fraza „Era cel mai mare și mai verde papagal pe care l-am văzut vreodată.” este 

corect contrasă în varianta de răspuns:  

văzut vreodată cum nu mai văzusem vreodată 

 

2. Expansiunea atributelor subliniate în enunțul „Mă duce în mijlocul unei poieni întunecate, de 

pe versantul abrupt al muntelui.” este realizată corect în varianta de răspuns: 

… care era întunecată și care se afla pe 

versantul abrupt al muntelui. 

… foarte întunecată, care se afla pe 

versantul abrupt al muntelui 

 

3. Contragerea atributivei din fraza „Ai ajuns pe un bulevard cu tot felul de priveliști care îți atrag 

atenția.” implică următoarele modificări:  

- eliminarea elementului de relație 

- eliminarea predicatului 

- introducerea unui element de relație subordonator 

- introducerea unui predicat/ verb copulativ 

 

 

  

Nivel 3 

1. Subordonata atributivă este introdusă prin pronume relativ cu funcția sintactică de subiect, în 

fraza:  

A împărțit diplome celor ce au participat. Le-am comunicat decizia la care ajunsesem. 

 

2. Pronumele relativ care introduce atributiva în fraza „N-am aflat nimic din ceea ce se discutase.”  

îndeplinește funcția sintactică de ... .     
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3. Apar două subordonate atributive aflate în raport de coordonare prin joncțiune, în varianta de 

răspuns:  

Nu îi știu pe toți 1/câți au să vină de ziua 

mea, 2/care este luna aceasta.3/ 

Striga lucruri 1/pe care nu le înțelegeam 2/ și 

care erau în pachistaneză.3/ 

 

 

 

 

Aplicația:  Quizizz                                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61edabc42c5308001e29a109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61edabc42c5308001e29a109
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UNITATEA 4
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Textul epic 
Aplicație recomandată: Storyjumper  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare în texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale.   

CS 2.4 Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

      

 

NARATORUL 
 

= vocea delegată de autor pentru 

a relata întâmplările. 
 

Naratorul are mai multe funcţii:  

- funcţia narativă sau de 

reprezentare constă în relatarea 

evenimentelor;   

- funcţia de control are în 

vedere manipularea structurii 

textuale, prin dirijarea apariţiei 

personajelor şi prin citarea 

discursului eroilor în propriul 

discurs;  

- funcţia opţională de 

interpretare, atunci când decide 

să îşi manifeste poziţia în raport 

cu cele relatate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJELE 

= fiinţe din cuvinte, semne textuale, 

roluri narative, măşti, întrupări ale 

unor idei, proiecţii ale unor modele.  

       După locul deținut în acțiune: 

- suprapersonajul, un loc, un 

eveniment sau un obiect cu valoare 

simbolică, determinând derularea 

acţiunii şi având un rol important în 

împlinirea destinului protagonistului; 

- personajul principal, prezent în 

toate etapele acţiunii, centrul de 

interes al cititorului; 

- personajul secundar, definit prin 

relaţia pe care o are cu protagonistul; 

- personajul episodic, memorabil 

pentru un singur episod al textului; 

- personajul figurant, un simplu 

element al cadrului; 

- personajul absent, adus în prezentul 

narativ prin rememorări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACȚIUNEA 

= tehnici pentru asamblarea 

secvenţelor narative:  

- înlănțuirea = procedeu de 

legare a secvenţelor, constând în 

dispunerea lor cronologică, de la 

cauză la efect.  

- inserția sau povestirea în 

ramă = procedeu de includere a 

unei povești în interiorul alteia; 

presupune schimbarea rolurilor 

dintre naratori și personaje.  

- alternanța = procedeul prin 

care sunt prezentate alternativ 

mai multe planuri narative. 

 

 

Antiteza → figura de stil care constă în alăturarea a doi 

termeni – fenomene, idei, obiecte, personaje, situații, 

planuri narative etc.− cu scopul sublinierii opoziției dintre 

aceștia. 

 

 

 

TEXTUL EPIC → prezintă o succesiune de întâmplări desfășurate în ordine logică și temporală. 
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Citește cu atenție textul următor: 

 „O poveste populară indiană spune că un tânăr prinț, care trecea în goana calului prin ținut, 

s-a îndrăgostit de o tânără țărancă și i-a cerut pe loc să-i fie de soție. Dar tatăl fetei a spus: 

 − Nu ți-o pot da pe fiica mea, pentru că nu cunoști adevărul. Caută-l, găsește-l,     întoarce-

te și am să ți-o dau. 

 Fără să mai aștepte, tânărul a pornit în căutarea adevărului. L-a căutat pe câmpii, în păduri, 

la malul apelor, l-a căutat în cetăți și în deșerturi. Întreba peste tot: 

 − Ați văzut adevărul? Îl cunoașteți? Știți cumva unde l-aș putea găsi? […] 

 Căutarea aceasta încăpățânată și chinuitoare a ținut ani buni. La sfârșit, obosit, sleit de 

puteri, cu părul încărunțit, s-a așezat pe vârful unui munte, lângă o peșteră.  

 Dorea să se odihnească o clipă, simțindu-se gata să se oprească din căutat. 

 A auzit deodată în fundul peșterii un zgomot, un soi de mormăit. S-a ridicat și s-a apropiat, 

cu sabia în mână, crezând că este o fiară, un urs. A zărit o arătare întunecată, care aducea cu o 

femeie. A intrat în peșteră, unde domnea un miros greu. După ce ochii i s-au obișnuit cu întunericul, 

a zărit, chircită la pământ, o femeie bătrână și slută, plină de bube și de răni, zbârcită, păroasă, 

murdară. 

 Arătarea a ridicat spre el niște ochi sticloși și l-a întrebat ce dorește. 

 − Caut adevărul, a răspuns el. 

 − L-ai găsit, a zis ea. 

 − Tu ești adevărul? 

 − Da. 

 − Cum mă pot încredința? 

 Femeia i-a dat dovezi: de pildă, știa totul despre el, numele, vârsta, prin ce trecuse. 

 − Eu sunt primul care te-a găsit? 

 − Ești primul. 

 După o clipă de uimire, prințul a adăugat: 

 − Sunt foarte bucuros că te-am găsit. Am să mă pot însura cu femeia pe care o iubesc, dacă 

m-a așteptat. Ce vrei să le spun oamenilor despre tine? 

 − Nu le spune nimic. 

 − Dar toți doresc să te cunoască! Or să mă întrebe! Trebuie să le spun ceva! Ce să le spun? 

 Atunci femeia cea slută i-a răspuns prințului: 

 − Spune-le că sunt tânără și frumoasă!” 

 

(„Minciuna adevărului”,  în vol. „Cercul Mincinoșilor”, de Jean-Claude-Carrière) 
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 Nivel 1 

 

1. Indică trei repere spațiale din textul-suport ... . 

  

2. Explică absența indicilor temporali. 
   
3. Precizează procedeul pe baza căruia sunt prezentate întâmplările. 
 

 

 

                       

Nivel 2 

 

1. Selectează perspectiva narativă − unghiul din care se produce enunțarea. 

 

2. Precizează rolul pe care îl are narațiunea, modul de expunere predominant. 

 

3. Numește o trăsătură a prințului și mijlocul de caracterizare prin care este evidențiată, în 

structura „L-a căutat pe câmpii, în păduri, la malul apelor, l-a căutat în cetăți și în 

deșerturi.”. 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Explică asocierea adevărului cu „o femeie bătrână și slută, plină de bube și de răni, zbârcită, 

păroasă, murdară”. 
 

2. Bătrâna îl minte pe prinț: „Spune-le că sunt tânără și frumoasă!”. De ce procedează așa?   

 

3. Explică semnificația titlului volumului din care a fost extrasă povestirea.  

Cine sunt „mincinoșii”?   
 

 

 

Aplicația: Storyjumper    

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/125927462/621106cb2e7a7 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/125927462/621106cb2e7a7
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Textul nonliterar.  Textul multimodal. Reclama 
 

Aplicația recomandată: Storyjumper 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare în texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale.   

 

TEXTUL NONLITERAR → prezintă aspecte ale realității, cu scopul de a: 

 informa (ziare, reviste etc.); 

 convinge (reclame, emisiuni promoționale, anunțul etc.); 

 satisface necesități utilitare (mersul trenurilor, mandatele poștale, 

 facturile, chitanțele, afișul, programul de spectacol); 

 amuza cititorul (publicații, emisiuni etc.). 

 

      Textul nonliterar este rezultatul observării realităţii şi al transformării acesteia în informație, în limitele 

obiectivității și ale spiritului practic. Este formulat clar, fără ambiguităţi, iar textul propriu-zis poate fi însoțit 

și de imagini, ca să atragă,  să convingă, să faciliteze obţinerea rapidă a informaţiei dorite, chiar şi pentru 

necunoscători ai domeniului. Textul nonliterar nu lasă loc de noi citiri. Este lipsit de expresivitate, deși 

reclamele, de exemplu, recurg la figuri de stil  şi la jocuri de cuvinte. Tonul folosit este neutru, iar limbajul 

este precis, cu multe cuvinte aparținând câmpului  lexical în care se încadrează tema; pot apărea clişee de 

limbaj – de pildă, formule fixe în scrisori, acte oficiale, cereri.  

 

TEXTUL MULTIMODAL → combină  mai multe modalități de comunicare pentru 

transmiterea informației: cuvinte, imagini, lumini, culori etc.  

 

RECLAMA → text nonliterar, de obicei multimodal  (articol, afiș, panou, 

pancardă, prospect, spot audio sau video), prezent în locuri publice, pe internet sau 

în mass-media, care are ca scop răspândirea de informații ce pun într-o lumină 

pozitivă un produs (mărfuri, spectacole, evenimente culturale, servicii etc.).  

 

     Reclama presupune implicarea a patru actori: cel care deține produsul, cel care produce 

reclama, cel care promovează produsul și cel care cumpără produsul. 

     Pentru o reclamă reușită, trebuie respectate o serie de condiții: să atragă atenția segmentului de piață 

căruia i se adresează, să aibă un mesaj accesibil, să câștige încrederea publicului, să fixeze raportul dintre 

marca produsului și mesaj, să convingă. 
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 Nivel 1 

 

1. Care este titlul campaniei?  

  

2. Care sunt organizatorii acestei campanii?  

 

3. Numește trei dintre editurile care susțin campania. 
 

 

                      

Nivel 2 

 

1. Care este publicul țintă căruia i se adresează mesajul? 

 
 

2. Formulează un scop pe care crezi că l-ar avea campania. 

 

3. Care crezi că este provocarea acestei campanii?  

 

 

 

Nivel 3 

1. Indică cele cinci cărți esențiale ale literaturii sugerate în afiș.   

   
2. Ce reprezintă o carte „tatuată”? 

 

3. Explică relația dintre imagine și text. 

 

 

 

Aplicația: Storyjumper                                        

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/125742812/620e7c906ec50 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/125742812/620e7c906ec50
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Complementul direct 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de 

comunicare. 

 

Exemplu: Aud clopoțelul.→ Verbul care cere complement direct se numește tranzitiv. 

 

COMPLEMENTUL DIRECT =  partea secundară de propoziție care determină un verb, 

arătând obiectul asupra căruia acționează autorul unei fapte.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Complementul direct se exprimă prin:    

substantiv Admiră peisajul. 

locuțiune substantivală Bătrânelul nu mai are ținere de minte. 

pronume personal de politețe și personal: Pe dumneata te întreabă. 

reflexiv: Se îmbracă.   

posesiv: I-a primit pe ai tăi. 

demonstrativ: Strigă-i pe ceilalți.  

nehotărât: A spus ceva. 

interogativ: Ce citești? 

relativ: Nu știu1/ ce vrea.2/ 

negativ:  Nu văd pe nimeni.   

locuțiune pronominală nehotărâtă N-am înțeles cine știe ce. 

numeral cu valoare pronominală Am întâlnit doi. 

forme verbale nepersonale Nu poate veni.; Am terminat de scris.; Am văzut fulgerând. 

locuțiune verbală Pot ține seama de recomandări. 

Răspunde la  întrebările: PE CINE? , CE? .  

Părțile de vorbire prin care se exprimă pot fi precedate sau nu de prepoziția „pe” și stau în cazul acuzativ. 

 Regentul complementului direct poate fi: 

 un verb: Deschid fereastra. 

 o locuțiune verbală: Iau în considerare observația.  

 o interjecție predicativă:  Uite un pescăruș!  
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 Nivel 1 

 

1. Recunoaște complementul direct: 

Mihai aduce bagajul. Mihai aduce cu mama lui. 

                      
2. Precizează părțile de vorbire prin care se exprimă complementul direct în enunțurile: 

„Sfârșește de vorbit.”, „Salută pe oricine.”, „Le-am testat pe toate.”. 

    

3. Apar complemente directe în exemplele din caseta:  

a. Ne împarte exemplare dintr-un roman. 

Aude un zgomot dogit. 

b. Se împart exemplare dintr-un roman. 

Se aude un zgomot dogit. 

   

 

 

                       

  Nivel 2 

 

1. Substantivul îndeplinește funcția sintactică de complement direct, în contextul: 

Am supărat pe Ana. M-am supărat pe Ana. 

 

2. Substantivul îndeplinește funcția sintactică de complement direct, în enunțul: 

A șasea planetă era o planetă de zece ori mai mare. Regreta acea planetă binecuvântată. 

 

3. Indică enunțul în care complementul direct se exprimă printr-o formă verbală nepersonală:  

Ideea de a nu mai auzi niciodată râsul 

acela mă frământa. 

Pot mânca trei sferturi de porție 

la o masă. 

 

 

  

 

Nivel 3 

1. Precizează exemplul în care complementul direct se exprimă printr-un pronume relativ: 

Scria în caiet ce îi spunea profesorul. 
N-o să-ți vină să crezi ce complicații am să-

ți povestesc. 

    

2. În fraza „Tufișurile astea au niște fructe otrăvitoare, dar lemnul lor vindecă adesea răni pe 

care nu le-ar putea lecui altceva.” („Insula delfinilor albaștri”), există ... . 
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3. Indică părțile de vorbire prin care se exprimă complementele directe, în fraza: „Dacă iubește 

cineva o floare care nu există decât într-un singur exemplar, în milioane și milioane de stele, 

asta ajunge să-l facă fericit atunci când o privește.” („Micul prinț”). 

 

 

Aplicația: Quizizz                                            

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6213be1df81815001d3788b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213be1df81815001d3788b1
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Expansiunea complementului  direct - 

transformarea unui complement direct  în 

completivă directă, cu păstrarea  intactă a 

sensului  

Exemplu: 

Nu poate veni               Nu poate  1/să vină .2/ 
 

 

 

 

 

 

 

Contragerea completivei directe - transformarea completivei directe în 

partea de propoziție corespunzătoare  (un complement direct), cu păstrarea 

intactă a sensului. 

Exemplu:  
A înțeles1/care este mesajul textului.2/.           A înțeles mesajul textului. 
 

 

 

 

Completiva directă 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

 

Exemplu: Copilul începe a merge. →   complement direct 

       Copilul începe 1/ să mergă.2/  → PP-CD 

COMPLETIVA DIRECTĂ (CD) =  realizarea propozițională a unui complement direct.  

 

Întrebări → PE CINE?, CE?  

În mod obișnuit, stă după propoziția de care depinde și nu se desparte prin virgulă de aceasta.  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE JONCȚIONALE: 

 conjuncții subordonatoare: că, să, ca…să, dacă, de 

Exemplu: Presupun1/că a renunțat.2/ 

 locuțiuni conjuncționale  subordonatoare: cum că, 

precum că, cum de 

Exemplu: A declarat 1/ precum că totul este adevărat.2/ 

 pronume relative: care, cine, ce, ceea ce, câți 

Exemplu: Întreabă 1/pe cine întâlnește.2/ 

 adjective pronominale relative 

Exemplu: Iată 1/ce proiect am realizat.2/ 

 pronume nehotărâte: oricare, oricine, orice 

Exemplu: Aruncă 1/orice îi prisosește.2/ 

 adjective pronominale nehotărâte 

Exemplu: Alege1/ orice temă vrei.2/ 

 adverbe relative: unde, când, cum, cât, încotro 

Exemplu: Ne-a anunțat1/unde are loc festivalul.2/ 
 

 

 

 

 

 

 

TERMENI REGENȚI: 

 un verb tranzitiv:                    

Exemplu: A solicitat 1/ să i se dea lămuriri.2/ 

 o locuțiune verbală:  

Exemplu: Țin minte1/ ce punctaj am obținut.2/ 

 o interjecție predicativă:  
Exemplu:  Iată1/ că am reușit.2/ 
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 Nivel 1 

 

1. Recunoaște completiva directă, în fraza: „O bătrână care mătură scările Tribunalului o vede 

cu coada ochiului, însă crede că este un câine.” (V. D. Niculescu) 

    

2. Precizează natura elementului regent al completivei directe din fraza: „Băgai de seamă 1/ că 

soarele fusese cu mult mai harnic ca mine.”2/ - (C. Hogaș) 

    

3. Indică elementul de relație prin care este introdusă completiva directă în fraza: „Uite1/  ce ceas 

am găsit!”2/  

 

  

                       

Nivel 2 

 

1. Este folosit corect elementul de relație pentru a introduce o completivă directă: 

Își dorește foarte tare ca să plece. Își dorește foarte tare să plece. 

 

2. Contragerea completivei directe din fraza „Piciul începuse să se smiorcăie lângă scară.” este 

realizată corect, în varianta de răspuns: 

Piciul începuse să plângă lângă scară. Piciul începuse a se smiorcăi lângă scară. 

    

3. Expansiunea complementului direct din enunțul „Colegii și-au recunoscut vina.” este realizată 

corect în varianta: 

Colegii au recunoscut că sunt vinovați. Cine îmi sunt colegi și-au recunoscut vina. 

 

 

Nivel 3 

1. Stabilește felul propozițiilor din fraza „Aș fi putut 1/ să las un bilet 2/ în care să explic3/ unde 

mă duc.”4/ 
 

2. Apar două completive directe în raport de coordonare, în fraza: 

Vrea 1/ să știe 2/ dacă e aici, 3/ dar     

i-am zis 4/ că nu este.5/ 

Vrea 1/ să știe 2/ dacă s-a încadrat 3/  și 

dacă primește punctaj.4/ 

 

3. Stabilește felul propozițiilor din fraza „Minusculul și grandiosul se învecinează 1/ și povestesc 
2/ că aceleași mâini, în dorul lor de artă, au știut 3/ să modeleze 4/ și ce-i mic,5/  și ce-i uriaș, 
6/ să facă nebunia lor de visători.”7/ (D. Anghel)  
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Aplicația: Quizizz                                        

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6213c26ee51b930020055a0e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213c26ee51b930020055a0e
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Complementul indirect 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de 

comunicare. 

 

Exemplu:  Le oferă mărțișoare fetelor.→  complement indirect 

 

COMPLEMENTUL INDIRECT =  partea secundară de propoziție care arată beneficiarul/ 

destinatarul unei acțiuni.    

 

Răspunde la  întrebarea CUI? . 

Părțile de vorbire prin care se exprimă  complementul indirect stau în cazul dativ.   

 

Complementul indirect se subordonează:  

 unui verb.   Exemplu: Donăm jucării copiilor. 

 unei locuțiuni verbale.  Exemplu: Eroul îi vine de hac zmeului.  

 unei interjecții.   Exemplu: Bravo vouă! 

 unui adjectiv.   Exemplu: Culegerea este necasară absolvenților.  

 unui adverb.   Exemplu: A răspuns  potrivit așteptărilor. 
 
 

Complementul indirect se exprimă prin:    

SUBSTANTIV Exemple:  Le-am scris bunicilor. 

PRONUME personal: Le-am scris bunicilor. 

personal de politețe: Dumnealui îi mulțumesc. 

reflexiv: Își impune restricții. 

posesiv: Le-am spus alor mei. 

demonstrativ: Celorlalți le este teamă. 

nehotărât: Le explică tuturor. 

interogativ: Cui nu îi place? 

relativ: Am înțeles cui îi pasă. 

negativ:  Nu a spus nimănui.    

 

NUMERAL CU VALOARE 

PRONOMINALĂ 

 

Exemplu:  S-a adresat celor doi.                 
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 Nivel 1 

 

1. Precizează funcțiile sintactice pe care le au cuvintele evidențiate în fraza:         

 „Antoine de Saint-Exupéry le cere iertare copiilor că a dedicat cartea unui adult”.  

    

2. Numește partea de vorbire prin care se exprimă complementul indirect în fraza: „Floarea sa îi 

povestise că era singura din soiul ei în univers.” – „Micul prinț”.  

 

3. Recunoaște complementul indirect: 

Medicamentul ajută pe bolnav. Medicamentul ajută bolnavului. 

 

 

                      

  Nivel 2 

 

1. Indică enunțul în care complementul indirect este multiplu: 

Le pasă de consecințe. Nici Anei, Nici Danei nu le pasă de consecințe. 

    

2. Precizează părțile de vorbire prin care se exprimă complementul indirect, în exemplul: 

„Bunicului meu îi place portul tradițional.” 
  

3. Recunoaște complementul indirect: 

Nu-și vorbesc. Își iubește meseria. Și-a spălat mașina. 

 

 

  

Nivel 3 

1. Indică enunțul în care complementul indirect determină un adjectiv: 

Măsurile de sprijin instituite pentru 

aceia au efect favorabil. 

Au luat decizii favorabile 

tuturor. 

     

2. Pronumele nehotărât din fraza „Explică oricui are nelămuriri.” are funcția sintactică de ... . 

   

3. Bifează caseta în care complementul indirect se exprimă printr-un pronume nehotărât: 

Numai uneia dintre balerine nu i-a cerut să repete. Este o persoană fidelă celorlalți. 
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Aplicația: Quizizz                                            

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/6213c705da5270001d5fa0bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213c705da5270001d5fa0bd
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Expansiunea complementului  indirect - 

transformarea unui complement indirect  în 

completivă indirectă, cu păstrarea  intactă a 

sensului  

Exemplu:  

 Bravo câștigătorului concursului. 

 

Bravo 1/cui a câștigat concursul.2/ 

 

 

 

 

Completiva indirectă 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

 

Exemplu: Împarte diplome participanților.→  complement indirect 

                  Împarte diplome 1/cui a participat.2/ → PP-CI

COMPLETIVA INDIRECTĂ (CI) =  realizarea propozițională a unui complement indirect.  

Întrebare → CUI? 

De regulă, stă după regentă și ne se desparte prin virgulă de aceasta.  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE JONCȚIONALE: 

 pronume relative: cui, căruia, căreia, cărora  

Exemplu:  A răspuns 1/cui l-a întrebat.2/ 

 adjective pronominale relative 

Exemplu:  Dă punctaj1/ cărui concurent parcurge  

        traseul.2/ 

 pronume nehotărâte: oricui, oricărui, oricărei 

Exemplu: Se adresează1/ oricui l-ar putea ajuta.2/ 

 adjective pronominale nehotărâte 

Exemplu:  Ofer ajutorul1/ oricărui coleg mi-l cere.2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI REGENȚI: 

 un verb:  

Exemplu: Donăm1/cui are nevoie.2/ 

 o locuțiune verbală:  
Exemplu: Îi vine de hac1/cui face rele.2/ 

 o interjecție:  
Exemplu: Bravo1/ cui s-a înscris.2/ 

 un adjectiv  

Exemplu: Culegerea este necasară1/ cui susține 

       examen.2/ 

 un adverb:  

Exemplu: Se comportă aidoma1/ cui l-a educat.2/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contragerea completivei indirecte - transformarea 

completivei indirecte în partea de propoziție corespunzătoare 

(un complement indirect), cu păstrarea intactă a sensului. 

 

Exemplu:  

 Au dat premii1/ oricui a concurat.2/ 

 

 Au dat premii concurenților. 
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 Nivel 1 

 

1. Recunoaște completiva indirectă din fraza „Cui nu-i place teatrul nu-i luăm bilet.”. 

    

2. Precizează natura elementului regent al completivei indirecte din fraza „Compasul îi este util 

cui se pricepe la geometrie.”. 

    

3. Precizează ce este ca parte de vorbire și ce funcție sintactică are elementul joncțional din fraza: 

„Nu îi dau o mână de ajutor cui nu merită.”. 
 

    

  

 

                      Nivel 2 

 

1. Completiva indirectă din fraza „Am recomandat expoziția cui iubește arta.” apare contrasă în 

varianta de răspuns: 

Am recomandat expoziția iubitorilor de 

artă. 

Am recomandat expoziția cui are înclinații 

artistice. 

    

2. Complementul indirect din enunțul „Averea a revenit nepotului.” apare transformat în 

secundara corespunzătoare, în varianta de răspuns: 

Averea a revenit cui îi era nepot. Ce avere avea a revenit nepotului. 

    

3. Raporturile sintactice stabilite între propozițiile frazei „A povestit 1/ cui a dorit 2/ să asculte.”3/  

sunt ... . 
 

    

 

  

Nivel 3 

1. Stabilește felul subordonatei „cui i-a confiscat telefonul”: 

    a. „Nu știu cui i-a confiscat telefonul.”  

    b. „Ne-am pus întrebarea cui i-a confiscat telefonul.” 

    c. „Cui i-a confiscat telefonul i-a scăzut și nota la purtare.”   

 

2. Subordonatele din fraza „Au dat de înțeles 1/ cui le era șef 2/ că n-ar fi o afacere rea.”3/  sunt, 

în ordinea apariției ... . 
 

 



                                                                                                                                           

- 104 - 
 

3. Indică fraza în care apar următoarele propoziții: PP-CI-CD. 
 

Am hotărât 1/ să dăm o serbare în cinstea 

prietenului său 2/ care l-a adus la noi.3/ 

Cartea este un spațiu potrivit 1/ cui vrea 
2/ să evadeze.3/ 

    

 

 

Aplicația: Quizizz                                        

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6213caf662436c001de3f09a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213caf662436c001de3f09a


                                                                                                                                           

- 105 - 
 

Complementul prepozițional 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de actualizare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

 

Exemple:   

 

 

 

COMPLEMENTUL PREPOZIȚIONAL =  partea secundară de propoziție care arată obiectul 

care este ținta acțiunii pentru care acționează autorul unei fapte.    

PENTRU/ DE/ LA/ DESPRE/ DE LA   +   substantiv/ pronume/ numeral  în cazul acuzativ; 

ASUPRA  +   substantiv/ pronume/ numeral  în cazul genitiv. 
 

Răspunde la  întrebările: pentru cine?, pentru ce?, de cine?, de ce?, la cine?, la ce?, de la cine?, 

de la ce?, despre cine?, despre ce?. 

 

Complementul prepozițional se exprimă prin:    

 substantiv. Exemple: Nu îmi pasă de consecințe.  

         Gestul se repercutează asupra echipei. 

 locuțiune substantivală.  Exemplu: Mă gândesc la părerile de rău ale colegilor. 

 pronume. Exemple:  

 

 

 

 numeral cu valoare pronominală. Exemplu: A optat pentru două. 

 forme verbale nepersonale. Exemple: S-a apucat de învățat.  Este avid de a câștiga.  

 locuțiune verbală. Exemplu: M-am plictisit de despicat firul în patru.  

Mizez pe tine.  Îmi aduc aminte de copilărie.  Nu mai sunt atentă cu ei. 

Vai de ceilalți.   Locuiește aproape de școală.   
 

→  complemente prepoziționale subordonate unui verb, unei locuțiuni verbale, unui 

adjectiv, unei interjecții și unui adverb. 

 

demonstrativ: Nu s-a gândit la ceilalți. 

nehotărât: S-a referit la toți. 

interogativ: Despre ce discutați? 

relativ: Nu înțelegeam de cine îi era milă. 

negativ:  Nu are nevoie de nimic.    

 

personal: S-a supărat pe mine. 

de politețe: Îmi amintesc de dumneavoastră. 

reflexiv: Pare mândră de sine. 

posesiv: S-a înfuriat pe ai noștri. 
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 Nivel 1 

 

1. Indică enunțul în care substantivul „poveste” are funcția sintactică de complement 

prepozițional: 

Bunicii citesc povești 

nepoților. 

Povestea este fără sfârșit, ca 

viața însăși. 

Sunt captivată de poveștile 

despre copilărie. 

      

2. Recunoaște complementul prepozițional în enunțul „M-am apucat de testele de antrenament.” 

    

3. Precizează partea de vorbire căreia i se subordonează complementul prepozițional  în enunțul: 

„Inima lui e plină de milă”. 

    

 

                       

  Nivel 2 

 

1. Recunoaște complementele prepoziționale: 

Corespunde cu dorința mea. 

Este dator față de mine. 

Corespunde dorinței mele. 

Îmi este dator. 

    

2. Indică varianta de răspuns în care apare un complement prepozițional:  

Dosarele sunt întocmite de beneficiari. Copiii beneficiază de burse. 

    

3. În contextul „Se învoi cu plăcere a-i da pe gratis fericirea.”, există ... . 

 

  

 

Nivel 3 

1. Indică enunțul în care forma verbală nepersonală îndeplinește funcția sintactică de complement 

prepozițional:  

Am de scris. Avea mașină de scris. S-a apucat de scris. 

    

2. În  exemplul „Ai fost atât de preocupată de punerea la cale a surprizei, încât nu m-ai sunat.”, 

complementul prepozițional se exprimă prin ... . 

    

3. În structura „Se plâng de numărul scăzut de clienți, minunându-se de succesul afacerii 

vecinului.”, complementele prepoziționale sunt ... . 
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Aplicația: Quizizz                                         

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6213d302fed75c001eca2fc1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213d302fed75c001eca2fc1


                                                                                                                                           

- 108 - 
 

Expansiunea complementului  prepozițional - transformarea 

unui complement prepozițional  în completivă prepozițională, 

cu păstrarea  intactă a sensului  

Exemplu:  

Sunt convins de reușită.  Sunt convins 1/că voi reuși.2/ 

          

 

 

 

 

Contragerea completivei prepoziționale - 

transformarea completivei prepoziționale în partea de 

propoziție corespunzătoare (un complement 

prepozițional), cu păstrarea intactă a sensului. 

 

Exemplu:  

Mă tem 1/ să nu greșesc.2/       Mă tem de greșeli.  

 
 

 

 

Completiva prepozițională 
 

Aplicație recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative. 

CS 4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile moderne.  

CS 4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

Exemplu: Este o persoană aptă de muncă. →  complement prepozițional 

                  Este o persoană aptă 1/ să muncească.2/ → PP-CP 

 

 

Întrebări → DE CINE?, DE CE?, PENTRU CINE?, PENTRU CE?, DESPRE CINE?, DESPRE 

CE?, LA CINE?, LA CE? etc.  

 

Stă după regentă sau intercalată și nu se desparte prin virgulă.  

  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

TERMENI REGENȚI: 

 un verb: 

Exemplu: M-am apucat1/să gătesc.2/ 

 o locuțiune verbală:  

Exemplu: Nu și-a dat seama1/ că expirase timpul.2/ 

 o interjecție:  

Exemplu:  Halal 1/de cine a câștigat.2/ 

 un adjectiv:  

Exemplu: Oamenii sunt apți 1/să înfrunte timpul.2/ 

 un adverb:  

Exemplu: A procedat aidoma 1/ cu cine l-a învățat.2/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE JONCȚIONALE: 

 conjuncții subordonatoare: că, să, ca…să, dacă, de 

Exemplu: Se gândește 1/să renunțe.2/ 

 pronume relative: care, cine, ce, ceea ce, câți 

Exemplu:  Se miră1/de ceea ce au decis arbitrii.2/ 

 adjective pronominale relative 

Exemplu: Nu s-a gândit 1/ce costum va purta.2/ 

 pronume nehotărâte: oricare, oricine, orice 

Exemplu: Va beneficia 1/ de orice are nevoie.2/ 

 adjective pronominale nehotărâte 

Exemplu: Nu ești vinovat 1/de orice punct pierde echipa.2/ 

 adverbe relative: unde, când, cum, cât, încotro 

Exemplu: Mă tot gândesc1/cum să îi spun.2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETIVA PREPOZIȚIONALĂ (CP) =  realizarea propozițională a unui complement prepozițional. 
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 Nivel 1 

 

1. Recunoaște completiva prepozițională din fraza „Fără a se gândi la ce spune, răspundea 

corect”.  
     
2. Precizează natura elementului regent al completivei prepoziționale din fraza „Nu mă mir că ți 

s-a dat o sarcină atât de ușoară.” 

    

3. Indică fraza în care completiva prepozițională este cerută de un adjectiv:   

Eram sigură 1/ că nu s-ar enerva.2/ Eram gata 1/să încep cursa.2/ 

  

                       

  

Nivel 2 

 

1. Precizează ce este ca parte de vorbire elementul joncțional din fraza „Nu suntem siguri cât 

vom sta.” 

    

2. Recunoaște exemplul în care completiva prepozițională este introdusă de un pronume relativ:  
 

Mă bazez 1/pe cine mă însoțește.2/ Ne raportăm 1/la ce mesaj transmite textul.2/ 

    

3. Contragerea completivei prepoziționale din fraza „Concluzia rezultă din ce s-a spus anterior.” 

este realizată corect în varianta: 

Concluzia rezultă din cele spuse anterior. Concluzia rezultă din tot ce s-a discutat. 

    

 

Nivel 3 

1. Indică fraza în care apare cel puțin o completivă prepozițională: 

Știu un loc unde putem  să ne antrenăm. Prietenia noastră se baza pe ce avea ea de spus. 

 

2. Stabilește felul propozițiilor din fraza „Ne gândeam 1/ că și-a pierdut câinele 2/ și s-o fi dus 

după el în dumbravă.”3/      

 

3. Regenta unei completive prepoziționale este o completivă directă, în varianta de răspuns: 
 

Nu cred 1/ că își dăduse seama 2/ că 

veneam după el.3/ 

M-am gândit 1/ cum să discut cu el 2/ 

despre ce s-a întâmplat.3/ 
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Aplicația: Quizizz                                                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6213d6e80de1f8001eecfa36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://quizizz.com/admin/quiz/6213d6e80de1f8001eecfa36
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UNITATEA 5 
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Textul epic de mare întindere 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

prin succesiune (o structură 

îi urmează alteia); 

prin alternanță (structurile apar 

în paralel una cu cealaltă); 

prin inserție (o structură 

apare în interiorul alteia). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

înlănțuirea 

(dispunerea 

cronologică a 

întâmplărilor); 

alternanța 

(prezentarea alternativă a 

două sau mai multe planuri 

ale narațiunii); 

inserția 

(povestirea în 

povestire sau în 

ramă). 

 oferă cititorului un punct de 

reper în progresul propriei 

lecturi;  

 delimitează un episod 

semnificativ din viața 

personajelor; 

 întrețin suspansul prin 

decupajul realizat în acțiune. 

Textul epic este textul care prezintă o succesiune de evenimente ordonate 

logic, fixate în timp și spațiu, puse pe seama unor personaje și povestite de 

un narator.  Acțiunea se desfășoară gradat, structurându-se pe momentele 

subiectului: expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, 

deznodământul.  

 

Procedee de legare a secvențelor narative sunt:  
 

Textul epic presupune o structură complexă, în interiorul căreia se pot repera secvențele textuale de bază: 

narativă, descriptivă, dialogată, explicativă și argumentativă. La rândul lor, secvențele textuale dominante pot 

conține diverse structuri textuale, care se îmbină între ele:  
 

Textul epic prezintă și particularități de stil și de limbaj:  predomină grupul verbal, limbajul este 

expresiv, iar stilul, specific fiecărui autor. 
 

Textele epice pot avea dimensiuni diverse: scurte, de lungime medie sau de 

mari dimensiuni, structurate în părți și/sau capitole și subcapitole. 

Părțile/capitolele unui text epic pot avea titlu sau pot fi marcate prin numere; 

uneori se pot folosi blancuri (spații albe). Blancurile au mai multe funcții:  
 

Romanul este opera epică preponderent narativă, de mare întindere, cu 

acțiune complexă, desfășurată pe mai multe planuri, cu conflicte puternice 

și personaje numeroase, care oferă o amplă imagine asupra vieții.  
 

Această specie narativă este însă cel mai puțin supusă constrângerilor, putând exista, de exemplu, și 

romane scurte, unele dintre acestea având puține personaje. În funcție de temele abordate, romanele 

pot fi: sociale, istorice, de aventuri, polițiste, de dragoste, de anticipație (science-fiction) etc. 
 

Constantin Chiriță  este autorul unui foarte popular ciclu de romane pentru tineret, 

intitulat Cireșarii. Titlurile celor cinci volume sunt: Cavalerii florii de cireș, 

Castelul fetei în alb,  Roata norocului,  Aripi de zăpadă și Drum bun, Cireșari. 

Alături de romanul Toate pânzele sus! al lui Radu Tudoran, Cireșarii a fost unul 

din romanele favorite ale adolescenților. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cavalerii_florii_de_cire%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_fetei_%C3%AEn_alb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roata_norocului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aripi_de_z%C4%83pad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drum_bun,_Cire%C8%99ari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toate_p%C3%A2nzele_sus!
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Tudoran
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Text-suport: Constantin Chiriță, „Castelul fetei în alb” 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/cireariipdf  

 

 

  

  Nivel 1  

 

1. Castelul fetei în alb este ... volum al seriei Cireșarii de Constantin Chiriță și are ... de 

capitole. 

 

2. Volumul Castelul fetei în alb de C. Chiriță înfățișează ... . 

 

3. Enunțul care surprinde coordonate spațio-temporale ale acțiunii este ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Tic o vede pe Laura pentru prima dată ... . 

 

2. Enunțul care surprinde cauza care determină acțiunea este ... . 

 

3. Dintre ideile de mai jos, cea care reprezintă deznodământul acținii este ... .  

 

 

 

  Nivel  3 

 

1.  Având în vedere că întâmplările din roman se desfășoară pe trei planuri narative (acțiunile 

Cireșarilor menite să o salveze pe Laura, încerăcările lui Tic de a-l găsi pe primul mesager al 

scrisorii și faptele Laurei și ale răpitorilor ei din castel), procedeele de legare a secvențelor sunt 

... . 

Cireșarii iau parte la 

recepția din sala de 

arme a castelului. 

Cele două gruprui se 

întâlnesc în camera 

fetei în alb. 

Tic este luat prizonier, 

iar Victor și Laura cad 

într-o capcană. 

Găsind intrarea, 

Cireșarii ajung în 

cetatea Vulturilor. 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/cireariipdf
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2. În fragmentul „Era dimineaţă. O dimineaţă caldă şi strălucitoare care va rămâne neştearsă 

în amintirea cireşarilor. Maria şi Lucia coborâseră în curtea interioară. Mai rămăsese Dan, 

sus, pe creastă, la crenele.” se combină următoarele tipuri de structuri textuale ... . 

 

3. Particularitățile textului epic care se pot distinge în textul-suport sunt ... . 

  

 

Aplicația:  LearningApps                                                                           

Link:  https://learningapps.org/view26181817  

 https://learningapps.org/view26182388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view26181817
https://learningapps.org/view26182388
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Textul epic. Personajele. Conflictul 

Aplicații recomandate: Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor  
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

 

       
 
 
 
Mijloace de caracterizare a personajelor:  

 

 

 

 

 

Conflictul dintr-un text epic reprezintă o ciocnire între două sau mai multe personaje sau o tensiune 

între atitudini, concepții sau trăiri ale aceluiași personaj. Există două tipuri de conflict:  

exterior și interior. Conflictul poate fi generat de situații precum următoarele:  

 

omul intră în 

conflict cu 

altă persoană 

(ciocnire de 

interese, de 

valori între 

personaje 

etc.) 

 

omul intră în 

conflict cu 

societatea 

(personajul 

încalcă normele 

sociale, politice, 

culturale, morale 

etc. ale 

comunității în care 

trăiește) 

 

omul intră în 

conflict cu natura 

(personajul 

înfruntă forțele 

dezlănțuite ale 

naturii sau 

provoacă dezastre 

naturale) 

 

omul intră în 

conflict cu 

tehnologia 

(personajul se 

confruntă cu 

inteligența 

artificială: roboți, 

androizi, nave 

spațiale etc.) 

 

omul intră în 

conflict cu sine 

însuși (porniri, 

idei, atitudini 

contradictorii ale 

aceluiași 

personaj sau 

confruntarea cu 

propriile limite) 

 

omul intră în 

conflict cu 

soarta sau cu 

forțele 

supranaturale 

 

 

 

 

 

 

Personajele sunt ființele 

umane, animalele sau 

obiectele care îndeplinesc 

acțiunile dintr-un text 

epic. 

Ele pot fi principale, secundare, 

episodice sau figuranți, în funcție 

de contribuția pe care o au la 

desfășurarea întâmplărilor. 

Dacă un grup de mai multe 

personaje acționează ca unul 

singur, acestea au rol de personaj 

colectiv. 
 

 directe: trăsături fizice și morale prezentate de 

către narator, de către alte personaje sau de către 

personajul însuși (autocaracterizare)  
 

 indirecte: trăsături morale deduse din: fapte, 

comportament, gesturi, mimică, limbaj, relația cu 

alte personaje, vestimentație, mediul în care 

trăiește personajul etc. 
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Text-suport:  Constantin Chiriță, „Castelul fetei în alb” 

                

https://www.slideshare.net/carminavolanin/cireariipdf  

                        

  

  Nivel 1  

 

1. Grupul Cireșarilor este alcătuit din ... . 

  

2. În textul-suport, personajele sunt ... . 

 

3. Cel care o descoperă primul pe fata în alb este ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Fata cu părul negru, ondulat, cu ochi mari, îmbrăcată într-o rochie albă este ... . 

2. Din secvențele „nu rostise niciun cuvânt de salut”, „neprevăzutul răspunsului și al 

întrebării o fâstici din nou pe Maria” reiese faptul că Maria este o fată ... . 

3. Dragostea bunicii Laurei pentru nepoata ei reiese din secvența ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Conflictul de idei care există în interiorul grupului Cireșarilor are ca urmare ... .  

2. Dispariția fetei în alb este provocată de conflictul dintre ... . 

3. Scrisoarea Laurei, în care aceasta uită să precizeze locul, deteremină conflictul principal. 

Acesta este reprezentat de ... . 

  

„A plecat...A 

fugit...Mi-a lăsat o 

scrisoare.” 

„Am pierdut-o şi pe ea... A 

plecat... a fugit... Am rămas 

iarăşi singură... N-am 

înţeles-o şi nu m-a înţeles.” 

„Parcă e blestemată familia 

asta... Nu-şi găseşte sălaş şi 

odihnă decât prin munţi, 

printre ruine şi sălbăticiuni.” 

„ Nu cred că te pot 

interesa pe dumneata 

cărţile mele. Cunoşti 

alfabetul chirilic?” 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/cireariipdf


                                                                                                                                           

- 117 - 
 

 

Aplicația:  Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34434474  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/34434474
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Textul epic. Noi pagini, alte idei 

Aplicația recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

CS 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având 

în vedere posibilitatea unor interpretări multiple 

 

       

 În literatura științifico-fantastică, oamenii, ademeniți de viteza dezvoltării 

tehnologice, pot clădi o societate care-i înăbușă și-i strivește.  

 

 SF-ul se distinge atât de fantastic, care include o dimensiune inexplicabilă 

a evenimentelor, cât și de fantasy, în care intervine magia. Dincolo de 

anumite stereotipuri tematice (invazia extraterestră,  războiul lumilor, 

inteligența artificială, universurile paralele, călătoria interplanetară etc.), 

proza SF invită la reflecție în privința viitorului posibil al umanității, fiind 

o formă de explorare literară a unor teme politice, culturale, ecologice etc. 

 

O temă a literaturii science-fiction este distopia care 

inventează lumi posibile, plasate într-un context spațio-temporal 

imaginar, plecând de la ipoteze științifice și de la cunoștințele tehnice 

actuale. 

 

Distopia se definește prin contrast cu utopia care, în literatură, 

denumește orice construcție imaginară a unei societăți ideale. Fiind 

o utopie negativă, distopia descrie societăți ale viitorului profund 

dezumanizate de un control politic, tehnologic sau religios. 
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Text-suport: „Darul lui Jonas” de Lois Lowry 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/jonaspdf  

 

 

 

   

  Nivel 1  

 

1. Numele Unșpearului care a petrecut aproape patru ani în Centrul de Refacere este ... . 

 

2. Roberto, bătrânul pus pe liber, a fost ... . 

 

3. În comunitatea lui Jonas, copiii începeau orele de voluntariat ... . 

  

  

  Nivel 2 

 

1. Jonas nu își face orele de voluntariat împreună cu Asher deoarece ... . 

2. Secvența care sugerează un sentiment trăit de Jonas este ... . 

3. Benjamin urma să primească o însărcinare în domeniul Refacerii deoarece ... .  

 

  

  Nivel  3 

 

1. Aspectele la care se gândește Jonas, în timp ce încearcă să repereze bicicleta lui Asher sunt ... 

2. Copiii erau puși să urmeze anumite etape înainte de a trece la alt nivel ... . 

3. Când deveneau Doișpeari, copiii nu își primeau Însărcinarea dacă ... . 

4.  

Aplicația: LearningApps                                                                                    

Link: https://learningapps.org/view26184595  

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/jonaspdf
https://learningapps.org/26184595
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Textul nonliterar. Textul de opinie 

Aplicația recomandată: Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă    
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

 

         

 Textul de opinie este un text nonliterar în care autorul își expune opiniile legate de o temă, 

cu scopul de a convinge cititorii de adevărul unei idei.  

  Articolul de opinie se înscrie, alături de editorial, tabletă, analiză, 

recenzie, cronică, dosar, în categoria textelor publicistice, principala lor funcție 

fiind cea informativă. În egală măsură, acestea pun în circulație idei sau induc 

un curent de opinie, având un rol persuasiv. Asumat de către un autor, articolul 

de opinie recurge la mărcile subiectivității, exprimând un punct de vedere 

personal (utilizarea persoanei I, a cazului vocativ, a interjecțiilor și a figurilor 

de stil retorice, de tipul interogației sau al exclamației). 

        

 Orice text de opinie presupune:  

 susținerea opiniei cu argumente: 

 raționale (fapte, dovezi, deducții logice); 

 emoționale (impresii);  

 utilizarea unor strategii, precum: 

 obiecția (formularea unei idei care se opune celei afirmate de autor, pentru a o 

respinge); 

 concesia (acceptarea parțială a unei idei opuse); 

 analogia (găsirea unor asemănări între propria teză și alte idei sau situații); 

 examenul critic (evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe ale opiniei) etc.; 

 folosirea unor conectori pentru a evidenția: 

 ierarhia argumentelor (mai întâi…, apoi…, în cele din urmă…); 

 legătura 

dintre 

idei:  

 

 

 

 

o adaosul (mai mult) o consecința (astfel, în consecință) 

o analogia (la fel) o exemplificarea (de exemplu) 

o concesia (totuși, cu toate acestea) o explicația (pentru că, de aceea) 

o concluzia (așa că, așadar) o obiecția, opoziția  

(din contră, în schimb), 

o confirmarea (într-adevăr) o rectificarea (de fapt, mai bine zis) 

 În textele de opinie predomină structurile argumentative și explicative, dar pot 

exista și secvențe de dialog fictiv (dacă autorul se raportează la publicul cititor sau dacă 

discută în contradictoriu cu un eventual adversar de idei) sau structuri narative și 

descriptive, cu rol de exemplificare. 
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Viitorul pe care ni-l dorim. Construim viziuni pentru Europa 

O viziune pentru viitor 

 

Toți ne punem întrebări despre viitor. 

 La nivel individual, toți ne întrebăm cum ne va fi viața. Dar ne întrebăm și despre lume.  

Cum va arăta viitorul pentru noi toți? Cum va fi viața în secolul următor? Putem să căutam 

răspunsuri în horoscop sau ne putem duce la o prezicătoare – dar, de fapt, nimeni nu poate prezice 

cu adevărat viitorul. Totuși, din fericire, există un lucru pe care oricine îl poate face: să se gândească 

la viitor și să formuleze o viziune proprie despre cum i-ar plăcea să arate viitorul. E foarte important 

să facem asta. Tocmai cu ajutorul discuțiilor despre speranțele și fricile oamenilor putem găsi un 

drum către viitorul dorit. 

 De aceea, este de dorit să gândești neconvențional, te ajutăm să îți părăsești zona de  

confort și să-ți imaginezi un viitor pe care ți-l dorești cu adevărat – chiar dacă crezi că nu ești o 

persoană creativă. Viziunile nu sunt prorociri, deci nu ne spun cum va arăta viitorul. O viziune 

descrie cum ar trebui să arate viitorul. Nu e obligatoriu să fie plauzibilă din perspectiva zilei de azi. 

Viziunile ne invită să ne uităm la viitor ca la ceva pe care îl putem modela, mai degrabă decât ceva 

ce deja a fost decis. 

 

Fără limite. 

 În 1962, formația Beatles a dat o audiție pentru casa de discuri Decca, sperând că vor  

încheia un contract. Casa de înregistrări i-a refuzat, gândindu-se că „trupele de chitare sunt pe cale 

de a dispărea” și că  „Beatles nu au niciun un viitor în lumea muzicii”.  

 Când te gândești la viziunea ta despre viitor… gândește-te la lucruri mari! Nu încerca  

să prezici ce va fi, pentru că nimeni nu poate ști acest lucru, mai ales pentru viitorul îndepărtat. 

Totodată, nu te gândi nici dacă pare posibil din perspectiva zilei de azi. În 1901, Gottlieb Daimler 

(inventator german care a construit prima motoclicletă și a îmbunătățit numeroase motoare) a spus: 

„Cererea globală pentru mașinile cu motor nu va depăși un million de bucăți – pentru că, pur și 

simplu, nu există suficienți șoferi”. 

 Nu putem ști cum se va fi schimbat societatea sau tehnologia în 2050. Dar, dacă te  

gândești atent, este mult mai simplu să îți imaginezi cum ar trebui să arate viitorul. 

 Fiecare dintre noi se gândește în mod diferit la viitor și are o părere unică despre ceea  

ce ar putea aduce acesta. Filosoful roman Seneca a spus: „Nu există vânt prielnic pentru cei care 

nu știu încotro se îndreaptă”. Ca atare, este dificil să discutăm încotro vrem să mergem și ce vânt 

ne-ar putea fi favorabil. 

 Discursului despre viitor îi lipsesc tocmai viziunile diferite, care să poată fi dezbătute, și 

perspectivele originale, care dau de gândit. Avem nevoie, așadar, de o imaginație mai creativă, de 

viziuni mai accesibile, de o deliberare publică mai cuprinzătoare și mai bogată.  

 

 

Adaptare după: 
http://www.cimulact.eu/wp-content/ uploads/ 2015/11/ Mag_141015_ RO_ 20151022.pdf 
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  Nivel 1  

 

1. Textul-suport face parte dintr-un text ... . 

2. Textul de opinie se înscrie în categoria ... . 

3. Așa cum reiese din textul-suport, în general, oamenii își pun întrebări despre ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Opinia exprimată în text este că pentru a avea viitorul pe care ți-l dorești este important ...  

2. Viziunile ne ajută să ne uităm la viitor ca la ceva  ... . 

3. Autorii textului-suport fac apel ... . 

 

  

  Nivel  3 

 

1. O strategie argumentativă de tip obiecție față de varianta propusă de autori este ... . 

2. Apare o structură textuală explicativă în secvența ... . 

 

3. Mijloacele prin care autorii textului-suport încearcă să determine cititorul să se identifice cu 

preocupările lor sunt ... . 

 

Aplicația:  Wordwall                                                                           

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34449968  

„La nivel individual, 

toți ne întrebăm cum 

ne va fi viața. Dar ne 

întrebăm și despre 

lume”. 

„Cererea globală 

pentru mașinile cu 

motor nu va depăși un 

million de bucăți – 

pentru că, pur și 

simplu, nu există 

suficienți șoferi”. 

„Când te gândești la 

viziunea ta depre 

viitor, gândește-te la 

lucruri mari!”. 

„În 1962,  formația 

Beatles a dat o audiție 

pentru casa de discuri 

Decca, sperând că vor 

încheia un contract ”. 

https://wordwall.net/ro/resource/34449968
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Modele comportamentale în textele literaturii 

universale 

 

Aplicația recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.2.  Argumentarea unui punct de vedere privitor la elementele specifice ale culturii naționale și ale 

culturii altor popoare 

 

         

 Cultura reprezintă un ansamblu de credințe, de valori materiale și spirituale, create de 

omenire, în care se încadrează și cele literare. De-a lungul timpului, umanitatea s-a condus după 

diverse modele comportamentale și valori culturale, precum speranța, dreptatea, demnitatea, 

dorința de libertate, credința, generozitatea etc. Personajele-model (eroii) au întruchipat aceste 

virtuți apreciate de colectivitate, în opere literare, populare sau culte. 

 
 Mitologia greco-romană a modelat cultura europeană și pe cea universală, fiind o sursă 

permanentă de teme, subiecte, personaje, prelucrate și modificate de-a lungul timpului, până astăzi. 

Miturile fac parte din viața noastră cotidiană nu numai prin istoriile fabuloase ale zeilor și ale 

eroilor, rescrise și reinterpretate neîncetat, ci și prin imagini și simboluri. 

 

 În literatura universală, începând cu epopeile antice, cum este cea a lui Ghilgameş, cu 

Iliada şi Odiseea atribuite lui Homer sau cu Eneida lui Vergiliu, există numeroase figuri de eroi 

civilizatori care, prin destinul lor de excepţie şi modelul comportamental pe care îl reprezintă, 

contribuie la progresul spiritual al umanităţii. La origini, termenul erou însemna semizeu, ulterior 

descendenţa divină fiind înlocuită prin fapte remarcabile intrate în tradiţie sau în mit.  

 Eroul este întotdeauna un model uman care, prin virtuţile şi calităţile dovedite (prietenie, 

devotament, generozitate, curaj), dobândeşte valoare exemplară. Eroilor mitologici li se adaugă 

personaje ale scriitorilor moderni: Robinson Crusoe, Robin Hood, Sherlock Holmes, Mary 

Poppins, Harry Potter etc. 
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  Text-suport:  Harper Lee, „Să ucizi o pasăre cântătoare” 

  https://www.slideshare.net/carminavolanin/modelpdf-252309416  

 

 

  

  Nivel 1  

 

1. Atticus și fiica lui discută despre ... .  

2. Scout îi cere tatălui ei ... . 

3. Numele copilului care nu vine la școală decât în prima zi este ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Fragmentul care se referă la atitudinea unor personaje față de școală este...... 

2. O învățătură pe care Atticus încearcă să i-o transmită fiicei lui este surprinsă în enunțul ... 

   

3. Învățătoarea consideră că și-a făcut datoria față de lege dacă ... . 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Exemplul negativ al familiei Ewell este adus în discuție pentru ... . 

2. La finalul discuției, Atticus și Scout ajung la un compromis. Acesta este ... . 

3. Pentru caracterul lui Atticus, sunt definitorii următoarele trăsături ... . 

   

Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view26187200  

 https://learningapps.org/view26187335  

 

Nu poți înțelege pe 

altul dacă nu privești 

lucrurile din punctul 

lui de vedere. 

Tatăl trebuie să lucreze 

ca să-și câștige 

existența. 

De trei generații Ewelli 

erau rușinea 

Maycombului. 

Există mijloace de a-i 

duce pe Ewelli la 

școală cu de-a sila. 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/modelpdf-252309416
https://learningapps.org/view26187200
https://learningapps.org/view26187335
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Circumstanțialul de loc 

Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

 

 

UNDE? DE UNDE? PÂNĂ UNDE? PE UNDE? ÎNCOTRO? DINCOTRO? 

 

 

     

 un verb, o locuțiune verbală: Exemplu: Plec la mare.  A luat-o la sănătoasa peste câmpuri. 

 o interjecție predicativă: Exemplu: Hai acasă! 

 un adjectiv:   Exemplu: Pisica era întinsă pe iarbă.  

 

 

 adverb Exemplu: Lucrează aproape de școală. Nu știu unde ai 

plecat. Te-ai ascuns undeva? 

 locuțiune adverbială Exemplu: De jur împrejur erau tandafiri roșii. 

 substantiv  

(în Ac sau G) 

Exemplu: Alina citește în grădină. Albinele s-au adunat 

deasupra florilor. De speriat, a rămas locului.   

 pronume (în Ac sau G) Exemplu: Un vecin a trecut pe lângă mine. Înaintea lui 

stătea Ana. În preajma-mi, erau numai copii.  

 adjectiv pronominal posesiv  

(în cazul Ac) 

Exemplu: Ninsoarea s-a abătut asupra noastră.   

 

 numeral cu valoare pronominală 

(în Ac sau G) 

Exemplu: S-au așezat între cele două.  Înaintea primului 

mergea cățelul.  

 forme verbale nepersonale de supin Exemplu: Mihai a plecat la cules ciuperci.  

 

 

 

 

 

Circumstanțialul de loc este partea secundară de propoziție care arată situarea și orientarea spațială. 

Răspunde la întrebările: 

Poate avea ca element regent: 

Se poate exprima prin: 

Topica și punctuația: 

 Circumstanțialul de loc poate sta înainte sau după elementul regent. Așezat după elementul regent, 

nu se desparte de acesta prin virgulă. Așezat înaintea acestuia, în special la început de enunț, se poate 

despărți prin virgulă, însă nu obligatoriu. Plasat între subiect și predicat, atunci când subiectul se află 

înaintea predicatului, circumstanțialul de loc se desparte prin virgule.  

Exemple:  

S-a așezat în spatele clasei.  În față, se zăreau blocurile cenușii.  

O rândunică, deaspura dumnealui, zbura neliniștită. 
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  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare un circumstanțial de loc este ... . 

 

2. În enunțul: „Albinele harnice vin repede deasupra florilor parfumate de măr.”, 

circumstanțialul de loc este ... . 

 

3. Exemplul în care circumstanțialul de loc este exprimat prin locuțiune adverbială este ... .  

 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Circumstanțialul de loc din enunțul: „În fața ei, a apărut o pisicuță albă.”, se exprimă prin ....  

 

2. Circumstanțialul de loc din enunțul: „Rândunelele de la streașina casei zboară deasupra 

curții.”, se exprimă prin ... . 

 

3. Circumstanțialul de loc din enunțul: „Îndreptându-mă spre ai mei, am văzut-o pe Adina.”, 

se exprimă prin ... .   

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul: „Am căutat-o pe Ana prin cartier, dar nu am găsit-o nicăieri.”, există ... . 

 

2. În enunțul: „Deasupra-i zburau berze, în față se așternea câmpia nesfârșită.”, există ... . 

 

3. În enunțul: „Cartea de povești este în stânga, nu pe raftul din mijloc al bibliotecii.”, există ... 

. 

Am vizitat ieri școala 

cea nouă. 

Școala cea nouă se 

zărește printre tei. 

Aseară, m-am întâlnit 

cu prietenii. 

Pe Iolanda am 

cunoscut-o bine. 

Ne-a așteptat acolo, în 

parcul nou. 

Cățelul umbla de colo 

până colo. 

Maria stătea în gazdă 

la ceilalți. 

Înainta cu grijă spre 

cele două. 
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Aplicația: Wordwall                                                                       

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34470782   

 

Aplicația: LearningApps       

Link:  https://learningapps.org/view26217260  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/34470782
https://learningapps.org/view26217260
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Circumstanțiala de loc 
Aplicații recomandate: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

 
 

UNDE? DE UNDE? PÂNĂ UNDE? PE UNDE? ÎNCOTRO? DINCOTRO? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 adverbe relative (unde, încotro, dincotro); Te-am însoțit1/ până unde m-ai rugat.2/ 

 alte adverbe cu rol conector (oriunde, 

orișiunde, oriîncotro, oridincotro); 

Oriîncotro te uitai,1/ vedeai urmările secetei.2/  

 

 pronume relative însoțite de prepoziții 
(către cine, către ce, spre cine, spre ce, la cine, 

la ce, în ce etc.); 

Mihai s-a îndreptat/ spre cine îl aștepta în gară.2/ 

 

 adjective pronominale relative; Te vei așeza 1/pe ce scaun vei găsi liber. 2/  

 pronume nehotărâte însoțite de prepoziții 
(către oricine, în orice, sub orice etc.); 

Colegii se îndreaptă1/ spre oricine i-ar putea îndruma.2/  

 adjective pronominale nehotărâte. Mi-am petrecut concediul 1/ în orice loc mi-am propus.2/ 

 

        

 

 

 

 

 

Circumstanțiala de loc constituie, în frază, o realizare propozițională a circumstanțialului de loc. 

Răspunde la întrebările: 

Propoziția subordonată circumstanțială de loc poate avea ca element regent:  

 un verb sau o locuțiune verbală: Privește1/ încotro îți arăt.2/ 

           A luat-o la sănătoasa/ încotro i s-a părut drumul liber 2/ 

 o interjecție predicativă: Hai 1/  unde am lăsat bagajele!2/  

 un adjectiv: Mărul era putrezit 1/ pe unde căzuse în iarbă.2/ 

 un adverb sau o locuțiune adverbială: A rămas acolo1/ unde i-am spus.2/ 

    De jur împrejur,1/ oriîncotro te întorceai,2/ vedea flori și copaci.1/  

 

Circumstanțiala de loc poate fi introdusă prin următoarele elemente de relație:  
 

Propozițiilor circumstanțiale de loc le corespund în regentă adverbe și locuțiuni adverbiale corelative (acolo, de 

acolo, pe acolo, ici și colo etc.). Rolul acestora este de a marca suplimentar relația dintre cele două propoziții, 

clarificând felul propoziției subordonate.  

Topica și punctuație: 

Circumstanțiala de loc stă, în mod obișnuit, după propoziția de care depinde, caz în care nu se desparte prin virgulă. 

Poate sta și înaintea regentei, când se departe prin virgulă dacă nu se insistă asupra ei sau poate fi intercalată în 

propoziția regentă și izolată prin virgule. Propoziția circumstanțială de loc se desparte de regentă prin virgulă, 

indiferent de poziția ei, dacă în regentă se află un adverb corelativ sau o locuțiune adverbială corelativă. 

Exemple: 

Hai unde te-am chemat! Unde mergea, acolo îl întâlnea. Așezată unde o pusesem, oglinda era acum spartă.  De-a 

lungul și de-a latul, oriunde te uitai, vedeai câmpiile înverzite.  
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  Nivel 1  
 

1. Exemplul în care apare o propoziție circumstanțială de loc este ... . 

 

2. Elementul regent al circumstanțialei de loc din fraza: „Aseară, de frică, a rupt-o la fugă 

încotro a putut.”  este ... . 

 

3. Circumstanțiala de loc din fraza: „S-a îndreptat repede spre care i-a întins mâna.” ,  este 

introdusă prin ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. În fraza: „Din loc în loc, până unde începea parcul, plantaseră trandafiri.”, propoziția 

circumstanțială de loc este ... . 

 

2. În fraza: „Am pus câte o pernă dedesubtul oricui era scund.”, propoziția circumstanțială de 

loc este ... . 

 

3. Propoziția circumstanțială de loc din fraza: „Andrei și-a luat tălpășița încotro credea că o să 

scape.”, este ... .  

 

  

  Nivel  3 

 

1. În fraza: „Mergeam spre orice sătean mă  primea în livada umbroasă, dorind să mă odihnesc 

unde copacii erau rămuroși și unde puteam sta comod.”,  pe lângă propoziția principală există 

... . 

 

2. Adverbul relativ unde introduce o circumstanțială de loc în fraza ... . 

 

3. În fraza: „S-a oprit din drum unde știa că sunt prietenii care îl așteptau nerăbdători.” , există 

... . 

Te aștept lângă fântâna 

din parcul cel nou. 

Te aștept unde ți-am 

dat întâlnire.. 

Unde te întâlnești cu 

prietenii? 

Nu găsești zemură în 

pădurea aceea. 

Dirigintele știa sigur 

unde a plecat Vlad. 

Mă gândesc unde să 

mă ascund de tine. 

Curând voi afla locul 

unde te-ai ascuns. 

Curând mă voi duce și 

eu unde a plecat Vlad. 
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Aplicația: Quizizz                                                                           

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/62dfe648e882a7001e1ab2fa?source=quiz_page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62dfe648e882a7001e1ab2fa?source=quiz_page
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Circumstanțialul de timp 
Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

          Circumstanțialul de timp este partea secundară de propoziție care arată timpul sau 

frecvența desfășurării unei acțiuni. 

 

      Răspunde la întrebările:  

 

 

      Poate avea ca element regent: 

 un verb Exemplu: Te voi ajuta întotdeauna. 

 locuțiune verbală Exemplu: Și-a adus aminte azi de promisiunea făcută. 

 o interjecție predicativă Exemplu:  Haide mâine pe la noi! 

 un adjectiv Exemplu: Promisiunea făcută ieri nu a fost respectată. 

 

Se poate exprima prin:  

 adverb: Voi ajunge mâine pe la tine.  

    L-am cunoscut cândva. Știu când vei sosi. 
 

 locuțiune adverbială: Mă ajută mama la lecții din când în când.  
 

 substantiv (în Ac sau G):  

   Voi trece pe la tine săptămâna viitoare.  

   Vlad a sosit odată cu Tudor.  

   Am intrat în casă înaintea părinților.  
 

 pronume (în Ac sau G):  A ajuns la teatru după mine.  

    Paul a ieșit din clasă înaintea celorlați.  
 

 adjectiv pronominal posesiv în cazul acuzativ: Părinții au sosit la bunici înaintea mea. 
 

 numeral cu valoare pronominală (în Ac sau G):  Am intrat în clasă odată cu cei doi.  

            Am plecat înaintea celui de-al treilea.  
 

 forme verbale nepersonale de infinitiv, supin și gerunziu:  

   Până a mă dumiri, ai plecat.  

   Nu ne mai vedem până la semănat.  

   Ajungând la teatru, mi-a cumpărat bilet.  

când? de când? până 

când? 
etc. 
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  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare un circumstanțial de timp este ... . 

 

2. În enunțul: „Se oprea din când în când pentru a admira florile multicolore din parc.” , 

circumstanțialul de timp este ... . 

 

3. Exemplul în care circumstanțialul de timp este exprimat prin adjectiv pronominal posesiv este: 

 

  

  Nivel 2 

 

1. În enunțul: „Ieri, în timpul cinei, a apărut la fereastră chipul unui necunoscut.”, 

circumstanțialele de timp sunt ... . 

 

2. Circumstanțialele de timp din enunțurile: Marțea avem oră de istorie. Întâlnirea lor a avut 

loc într-o miercuri., se exprimă, în ordine, prin ... . 

 

3. Circumstanțialele de timp din enunțul: Ajungând acasă, și-a făcut temele, terminând 

înaintea ta., se exprimă prin ... .  

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul: A ajuns după ei, deși a ieșit din casă înaintea alor mei., cuvintele subliniate sunt, 

în ordine ... . 

 

2. În exemplul: Venind acasă, am aflat că ai plecat înaintea mea, deși mai devreme nu păreai 

grăbit., cuvintele subliniate sunt, în ordine ... . 

 

3. În enunțul: Iarna trecută nu a nins mult, dar din vreme în vreme a fost ger, iar de-a lungul 

unei săptămâni a fost viscol., circumstanțialele de timp sunt exprimate în ordine, prin ... .  

  

Ana stătea înaintea 

mea. 

Ana a ajuns la teatru 

repede. 

Ana a plecat de la 

teatru. 

Ana a ajuns la teatru 

înaintea tuturor. 

Nu voi ajunge la școală 

înaintea ta! 

Înaintea ta se întindea 

pădurea. 

M-am așezat pe bancă 

lângă ai mei. 

Am ajuns la școală 

după tine. 
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Aplicația: Wordwall                                                                        

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34491730 

 

Aplicația: LearningApps                                                                              

Link:  https://learningapps.org/view26217335  

https://wordwall.net/ro/resource/34491730
https://learningapps.org/view26217335
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Circumstanțiala de timp 

Aplicații recomandate: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Circumstanțiala de timp constituie, în frază, o realizare propozițională a circumstanțialului de timp.  
 

Răspunde la întrebările: CÂND? DE CÂND?  PÂNĂ CÂND? 
        

Propoziția subordonată circumstanțială de timp poate avea ca regent:  

 un verb: Copacii înfrunzesc 1/ imediat ce se încălzește.2/  

 o locuțiune verbală: Am băgat de seamă 1/ când au înflorit lalelele.2/ 

 o interjecție predicativă: Haide la mine 1/ când poți!2/  

 un adjectiv: Adina este fericită 1/ când totul se termină cu bine. 2/  

 un adverb: A acționat atunci 1/ când a avut ocazia.2/  
 

Elementele de relație prin care poate fi introdusă propoziția circumstanțială de timp sunt:  

 adverbul relativ când, singur sau însoțit de prepoziții: Vino la noi 1/ când ai timp! 2/  

 conjuncții subordonatoare (până; cum cu sens temporal): Te-am așteptat 1/ până s-a înserat.2/  

        Cum a început ploaia,1/ copiii au intrat în case. 2/  

 locuțiuni conjuncționale subordonatoare (până ce, până să, după care, după ce, îndată ce, imediat ce, 

odată ce, în timp ce, în vreme ce, cât timp, câtă vreme, ori de câte ori):  

        Plecăm la bunici 1/ odată ce am luat vacanța.2/  

 pronume relative și pronume nehotărâte însoțite de prepoziții:  

  Ana a plecat1/ înaintea cui a sosit ultimul.2/  Voi vorbi 1/ după oricine dorește a fi primul. 2/  

 adjective pronominale relative și adjective pronominale nehotărâte:  

  Am stat în parc 1/ până la ce oră m-a lăsat mama. 2/  Te ajut 1/ în  oricare zi dorești. 2/ 
 

Propozițiilor circumstanțiale de timp le corespund, în 

regentă, adverbe corelative (atunci, de atunci, până 

atunci, abia, și, imediat, îndată etc.). Rolul acestora este 

de a marca suplimentar relația dintre cele două propoziții, 

clarificând felul propoziției subordonate. 

 

Între regentă și circumstanțiala de timp se pot stabili relații 

temporale, marcate prin elementele de relație: 

- anterioritate: Au plecat înainte ca Matei să ajungă 

acasă. (până ce, până când, până să, înainte să) 

- posterioritate: Vom mânca imediat ce vor sosi 

bunicii. (după ce, îndată ce, de când, de cum)  

- simultaneitate: Valeria citește în timp ce Natalia 

desenează. (în vreme ce, cât timp, pe când, câtă vreme, 

pe măsură ce) 

- reluare: Ne vom vedea ori de câte ori vei veni în oraș.  
 

Topica și punctuația: 
 

Circumstanțiala de timp poate sta după sau înaintea 

propoziției de care depinde sau poate fi intercalată în 

regentă, în acest ultim caz fiind izolată prin virgulă 

dacă este plasată înaintea predicatului. După regentă, 

această subordonată nu se desparte prin virgulă, cu 

excepția situației când în regentă există un alt 

circumstanțial corelativ. Propoziția circumstanțială de 

timp se desparte de regentă prin virgulă, indiferent de 

poziția ei, dacă în regentă se află un adverb corelativ.  

Exemple: Andrei a stat cu mine cât timp am fost 

bolnav. De când au înflorit trandafirii, aerul este 

înmiresmat. Atunci te vizitez, când nu te gândești. 

Ajuns după ce ai plecat, nu ne-am mai văzut. 

Proiectul, imediat ce a fost finalizat, a fost contestat. 
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  Nivel 1  

 

1. Expansiunea circumstanțialului de timp din exemplul: Toamna începe școala., apare în faza: 

 

2. Circumstanțiala de timp din fraza: Mara a venit la orice oră am chemat-o., este introdusă 

prin ... . 

 

3. Circumstanțiala de timp din fraza: Plecat înainte să se termine filmul, și-a lăsat prietenii în 

sală., are ca element regent ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Apare o circumstanțială de timp în fraza.... 

 

2. Fraza în care circumstanțiala de timp este introdusă prin pronume relativ este ...  

 

3. În fraza:  Am ieșit cu prietenii după ce mi-am făcut temele.,  între cele două propoziții se 

stabilește o relație temporală de ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În fraza: Dă-i cui dorești tabloul pe care l-ai pictat când am fost în tabără., există ... . 

 

2. În fraza: Mă gândesc când să termin proiectul pe care l-am întrerupt după ce a sosit Vlad., 

există ... . 

 

3. În fraza: Nu știam când sosesc părinții și nu am putut să-ți răspund până nu am vorbit cu 

ei., există ... . 

Venind toamna, începe 

școala. 

Când vine toamna, 

începe școala. 

Toamna merg la 

școală. 

Mă bucur că toamna 

începe școala. 

Îmi plac zilele când 

soarele este puternic. 

Mă gândesc când să 

plecăm la mare. 

Natura renaște când 

vine primăvara. 

Știu când ai ieșit din 

cameră. 

Am aflat repede cui i-

ai dat cartea. 

Am intrat la spectacol 

înaintea cui doream. 

Știam bine despre cine 

vrei să-mi vorbești. 
Stătea în fața cui dorea. 
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Aplicația: Quizizz                                                                              

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e0fdd75e0d48001d36ab7a?source=quiz_page 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62e0fdd75e0d48001d36ab7a?source=quiz_page
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Circumstanțialul de mod 

Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

Circumstanțialul de mod este partea secundară de 

propoziție care indică modul în care se desfășoară o 

acțiune sau se manifestă o însușire.       

Răspunde la întrebările:  

 

 

 

 
 

  

       Poate avea ca element regent: 

 un verb, o locuțiune verbală:  Copiii înaintau alene.  A luat-o la fugă repede.  

 o interjecție predicativă:  Hai urgent! 

 un adjectiv:     Avea în caiet o linie trasă strâmb.  

 un adverb:    Mergea realmente încet.        

 

 Se poate exprima prin:  

 adverb:  Se plimbă alene prin parc.   Cum ai dormit?  

  Desenez cum vreau.    Nu poți vorbi oricum.  

 locuțiune adverbială:  Mașina a apărut pe neașteptate. 

 substantiv (în Ac):   Diana dansează ca o balerină.  

    Îmi vorbește fără teamă.           S-a îmbrăcat în chip de zână. 

 pronume (în Ac):  Victor se poartă ca tine.                A luat-o la sănătoasa ca ceilalți. 

 numeral cu valoare pronominală (în Ac):  Mihai desenează ca cei patru.  

       Vorbește precum primul de acolo.  

 forme verbale nepersonale de infinitiv și gerunziu:  A acționat fără a se gândi.   

        Fetele trec alergând.  

 interjecție onomatopeică:  Rața mergea lipa-lipa.   

CUM? ÎN CE FEL? ÎN CE MOD? 
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  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare un circumstanțial de mod este ... . 

 

2. În enunțul: Îmi aduc aminte perfect că soarele strălucitor încălzea bine pământul înghețat., 

există, printre alte părți de propoziție ... . 

 

3. În exemplul: Ieșind câinele din curte, Mircea a luat-o la fugă ca iepurele., circumstanțialul 

de mod este ... . 

 

 

  

  Nivel 2 
 

1. În exemplul: Văzându-l după doi ani, l-am îmbrățișat cu drag., circumstanțialul de mod este 

exprimat prin ... . 

 

2. Elementul regent al circumstanțialului de mod din enunțul: Culorile plăcute ale grădinii sunt 

perfect armonioase. este ... . 

 

3. Circumstanțialul de mod din enunțul: Adina se îmbrăcase pentru spectacol într-o rochie 

evident frumoasă., se exprimă prin ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul: Văzând pisica sub dulap,  și-a strigat mama ei fără a se gândi la urmări., cuvintele 

subliniate sunt, în ordine ... . 

 

2. În enunțul: Atunci, Andrei a fugit ca iepurele peste straturi, fiindcă s-a speriat foarte tare de 

bubuitura auzită clar aproape de el., există ... . 

 

3. În enunțul: Intrând pâș-pâș în grădina înflorită, am rupt rapid câteva crengi de cireș., 

circumstanțialele sunt, în ordine ... . 

Am fost aseară la 

teatru. 

Nu ne-am văzut de 

cinci zile. 

Copilul Anei merge 

de-a bușilea. 

Am trecut ieri pe 

strada ta. 
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Aplicația: Wordwall                                                                 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34496993  

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                            

Link: https://learningapps.org/view26217424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/34496993
https://learningapps.org/view26217424
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Circumstanțiala de mod 

Aplicații recomandate: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

            
 

Elementele de relație prin care poate fi introdusă propoziția circumstanțială de mod sunt:  

 adverbe relative cum, cât: A rezolvat tema 1/ cum s-a priceput. 2/  

     De supărare, copilul urla 1/  cât îl țineau puterile. 2/ 

 adverbe nehotărâte:  Fata se îmbracă 1/ oricum vrea.2/   

    A băut suc1/ oricât a vrut. 2/  

 conjuncții subordonatoare (precum, până):  

    Profesoara m-a sfătuit 1/ precum ar fi făcut-o mama. 2/   

    Apa din chiuvetă s-a înălțat 1/ până a inundat baia. 2/ 

 locuțiuni conjuncționale (fără să, fără ca...să, ca și cum, ca și când, de parcă, după cum, după 

cât, pe măsură ce, c u cât..., pe  cât...):  

    Cu cât înveți, 1/ cu atât vei lua note mai mari.2/   

    Plecăm mâine 1/ după cum v-am spus ieri.2/   

    Le vorbește prietenilor 1/ fără ca ei să o asculte. 2/  
 

Propozițiilor circumstanțiale de mod le corespund, în regentă, adverbe corelative (așa, astfel, 

întocmai etc.). Rolul acestora este de a marca suplimentar relația dintre cele două propoziții, 

clarificând felul propoziției subordonate. 

 

 

 

 

 

Circumstanțiala de mod constituie, în frază, o realizare propozițională a circumstanțialului de mod. 
 

Răspunde la întrebările: CUM?  ÎN CE FEL?  ÎN CE MOD? 
        

Propoziția subordonată circumstanțială de mod poate avea ca regent:  

 un verb sau o locuțiune verbală:  Copilul răspundea 1/ cum fusese învățat de părinți.2/ 

     Ținea minte detaliile1/ de parcă memorase toată harta.2/ 

 un adjectiv: Adina este silitoare 1/ ca și cum ar fi o albinuță. 2/  

 un adverb: M-au primit bine, 1/ precum te-au găzduit și pe tine.2/  

 
 

Topica și punctuația: 

 Circumstanțiala de mod poate sta după sau înaintea propoziției regente sau poate fi intercalată în regentă, 

în acest ultim caz fiind izolată prin virgule.  

       Plasată după regentă, circumstanțiala de mod nu se separă, de obicei, prin virgulă. Înaintea regentei se 

desparte, de regulă, prin virgulă, dar se poate renunța la virgulă dacă circumstanțiala este considerată absolut 

necesară înțelesului. În prezența corelativelor, circumstanțiala de mod se desparte, de obicei, prin virgulă de 

propoziția regentă, mai ales dacă este antepusă regentei. 

Exemple:   

Scrie cum a învățat la școală.  Așa vom proceda, după cum am stabilit. L-a lăudat, precum merita, pe colegul 

silitor. Pe măsură ce se apropia de casă, se bucura de revederea părinților. 
 



                                                                                                                                           

- 141 - 
 

 

 

  

  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare o circumstanțială de mod este ... . 

 

2. Expansiunea circumstanțialului de mod din exemplul: Dana și-a rezolvat astfel tema., se 

realizează în fraza ... . 

 

3. Circumstanțiala de mod din fraza: Este ușor de pictat tabloul după cum am primit indicații., 

este introdusă prin ... . 

 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Apare o circumstanțială de mod al cărei regent este o locuțiune verbală în fraza ... . 

 

2. Circumstanțiala de mod este introdusă prin conjuncție subordonatoare în fraza ... . 

 

3. Apare o circumstanțială de mod introdusă prin adverbul relativ cât în fraza ... . 

 

  

 

  Nivel  3 

 

1. În fraza: Știu că Adina vorbește fără să aibă emoții care să-i afecteze discursul., există ... . 

 

Toată lumea știe cum 

ai ajuns aici. 

Cunosc modul cum o 

să ia examenul. 

Copiii acționează cum 

au fost sfătuiți de 

părinți. 

Sorin se gândea cum o 

să se descurce la liceu. 

Dana și-a rezolvat bine 

tema. 

Dana și-a rezolvat 

tema cum a știut. 

Dana și-a rezolvat 

tema repede și bine. 

Nu știu cum și-a 

rezolvat tema  Dana. 

A câștigat concursul 

fără să facă efort. 

Și-a dat seama de minciună 

fără să facă efort. 

Te-a ajutat aseară fără 

să facă efort. 

A scris compunerea 

cum a știu mai bine. 

Nici gând să te ajute 

precum ți-a promis. 

A acționat fără să se 

gândească la urmări. 

Așa vom face, cum 

am stabilit. 

Pe cât ești de frumoasă, 

pe atât ești de rea. 

Cât a stat la mine, n-a 

scos o vorbă. 

S-a plimbat prin parc 

cât a vrut. 

Nu știu cât a stat în 

concediu. 

M-am mirat cât ai scris 

la compunere. 
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2. În fraza: După ce s-a ridicat din balta în care căzuse, Victor a mers înainte ca și când nu ar 

fi pățit nimic., există ... . 

 

3. În fraza: Când a ajuns pe stadion, s-a dus spre câți oameni l-au chemat, purtându-se cum a 

putut mai bine., există ... . 

 

 

 

Aplicația:  Quizizz                                                                     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e148cbb14e9d001d245370?source=quiz_page  

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62e148cbb14e9d001d245370?source=quiz_page
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Circumstanțialul de cauză 

Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

Circumstanțialul de cauză este partea de propoziție care exprimă cauza sau motivul realizării 

unei acțiuni sau al prezenței unei însușiri. Acțiunea, starea sau însușirea indicate de circumstanțialul 

de cauză sunt obligatoriu anterioare celor exprimate de termenul regent.  

 

Răspunde la întrebările:  DIN CE CAUZĂ?  DIN CE PRICINĂ? 

    DIN CE MOTIV?         
Poate avea ca element regent:  

 un verb, o locuțiune verbală:  Nu vorbea din timiditate.  

     A luat-o la sănătoasa de spaimă.  

 o interjecție predicativă:  Buf! O farfurie din neatenție.  

 un adjectiv:   Dezamăgită din pricina comportamentului Anei, nu-i mai vobește.   

 un adverb:  Nu a rezolvat bine exercițiile din cauza neatenției.  

       

Se poate exprima prin:  

 substantiv precedat de prepoziție/ locuțiune prepozițională, în Ac sau D  (de, din, dintre, 

pentru, din cauză de, din pricină de, datorită):   A plâns de nervi.  

 Din cauză de lipsă de responsabilitate, copilul a fost lăsat nesupravegheat.  

 A câștigat concursul datorită priceperii.  

 pronume în Ac sau D:   Nu plânge pentru ceilalți.          Am  reușit datorită alor mei.  

 numeral cu valoare pronominală în Ac sau D:  Am fost certat pentru cei patru.  

        Ai fost pedepsită pentru prima.  

 adjectiv în Ac:  A plâns de fericită.   Și-a dat demisia de nemulțumit ce era.  

 adverb:  De tare ce plângea, nu-l puteam opri. 

 locuțiune adverbială:  Au înflorit pomii și de asta merg în parc.  

 forme verbale nepersonale de infinitiv și gerunziu:  Era supărată de a nu fi reușit.   

    Având în vedere rezultatele la examen, s-au bucurat.  

        

 

 Substantivele din cauza și din pricina trebuie folosite în enunțuri care exprimă un efect 

nefavorabil, neavând același sens cu prepoziția datorită, care exprimă un efect pozitiv. 
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  Nivel 1  

 

1. În enunțul: A întârziat din cauza ploii începute din senin. , circumstanțialul de cauză este ... . 

 

2. Enunțul în care apare un circumstanțial de cauză este ... . 

 

3. Circumstanțialul de cauză din exemplul: La competiția de ieri, a reușit datorită priceperii sale. 

este exprimat prin ... . 

 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Circumstanțialul de cauză din exemplul: De ce crezi că plânge Maria?, este exprimat prin... 

 

2. Dintre exemplele de mai jos, enunțul incorect alcătuit este ... . 

 

3. Circumstanțialele de cauză din exemplul: A venit din obligație și, de mâhnit, nu a scos nicio 

vorbă., se exprimă, în ordine, prin ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul: Străduindu-se, a terminat repede testul, înaintea colegilor săi., cuvintele subliniate 

sunt, în ordine ... . 

 

2. În enunțul: Din neglijență, a lăsat fereastra deschisă și s-a udat podeau din cauza ploii., există 

... . 

3. În enunțul: Ținând seama de vremea rea, nu ne-am mai dus atunci la mare., circumstanțialele 

sunt, în ordine ... . 

Lucrează cu pricepere 

în fiecare zi. 

Intrând în clasă, te-am 

văzut scriind. 

Darius a fost pedepsit 

pentru gafa de ieri. 

Acolo te așteptau 

colegii nerăbdători. 

Am un laptop 

performant datorită 

alor mei. 

Am ajuns târziu la 

spectacol din pricina 

ploii. 

Uzina a avut pierderi din 

cauza incompetenței 

conducerii. 

S-a produs un blocaj 

datorită unui accident 

rutier. 
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Aplicația: Wordwall                                                                         

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34519122  

 

Aplicația: LearningApps                                                                             

Link:  https://learningapps.org/view26219848  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/34519122
https://learningapps.org/view26219848
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Circumstanțiala de cauză 

Aplicații recomandate: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 Circumstanțiala de cauză constituie, în frază, o realizare propozițională a 

circumstanțialului de cauză. 
 

      Răspunde la întrebările:  DIN CE CAUZĂ?,         DIN CE PRICINĂ?. 
       

Propoziția subordonată circumstanțială de cauză poate avea ca regent:  

un verb sau o locuțiune verbală:  

  Valeria se bucură 1/ fiindcă a luat premiul I.2/ 

  Ținea minte totul/ pentru că era atent la detalii.2/ 

 interjecție predicativă: Dana pleosc! într-o baltă 1/ fiindcă nu a fost atentă.2/ 

 un adjectiv: Vesel, 1/deoarece luase un zece,2/ Mircea le-a dat bomboane colegilor. 1/  

 un adverb: Cântă bine 1/ pentru că a fost la Liceul de Muzică.2/  
            

Elementele de relație prin care poate fi introdusă propoziția circumstanțială de cauză sunt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conjuncții subordonatoare (fiindcă, deoarece, întrucât, 

căci, că, dacă, de, cum, când și unde cu sens cauzal): 
 

Să admiri câmpia 1/ căci a devenit o exploie de culoare! 2/   

Cerul este luminos 1/ fiindcă a ieșit soarele. 2/  

Unde n-a fost atent, 1/ a greșit drumul. 2/  
 

 locuțiuni conjuncționale (pentru că, din 

cauză că, din pricină că, din motiv că, de 

vreme ce, din moment ce, odată ce): 
 

Te-am lovit 1/ pentru că m-ai supărat.2/   

Plecăm fără tine 1/ de vreme ce n-ai venit la timp.2/   
 

 pronume relative precedate de prepoziții:    
 

Nu-i tace gura 1/ de câte are de spus. 2/  

Nu s-a supărat 1/  din ce  cred părinții. 2/ 
 

 adjective pronominale relative:  
 

Am lăudat-o 1/ pentru ce rezultate a obținut.2/   
 

Propozițiilor circumstanțiale de cauză le corespund, în regentă, adverbe și locuțiuni adverbiale corelative (de aceea, 

de asta, de aia, pentru aceea, atunci, apoi etc.). Rolul acestora este de a marca suplimentar relația dintre cele două 

propoziții, clarificând felul propoziției subordonate. 
             

Topica și punctuația: 

Propozițiile circumstanțiale de cauză pot sta înainte sau după propoziția regentă, în afară de cele introduse prin 

conjuncția cum, care sunt întotdeauna antepuse regentei și de cele introduse prin conjuncțiile că și căci, care sunt 

întotdeauna postpuse regentei. De obicei, propoziția circumstanțială de cauză se desparte prin virgulă de propoziția 

regentă. Nu se desparte prin virgulă dacă pentru vorbitor legătura dintre cauză și efect este foarte importantă și dacă 

subordonata exprimă singura cauză a acțiunii din regentă. 

Exemple:  Copacii au înmugurit pentru că s-a încălzit.  N-am luat micul dejun, fiindcă m-am trezit târziu. De curățat 

curtea, pentru că l-a rugat bunica, este o încercare pentru Daniel. Odată ce am stabilit ceva, apoi nu mai schimbăm. 

Cum a plouat, am stat acasă. Am aflat, că mi-a spus Diana. 
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  Nivel 1  

 

1. Circumstanțiala de cauză din fraza: Vișinii din livada de acolo au înmugurit pentru că vremea 

a fost caldă., are ca element regent ... . 

 

2. Expansiunea circumstanțialului de cauză din exemplul: Plouând puțin, câmpul strălucește în 

lumina soarelui., se realizează în fraza ... . 

 

3. Circumstanțiala de cauză din fraza: Anei nu i-au stat picioarele de câte a avut de vizitat., este 

introdusă prin ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Apare o circumstanțială de cauză în fraza ... . 

  

2. Este circumstanțială de cauză subordonata din fraza ... . 

 

3. Subordonata din fraza: Rex este foarte agitat, de vreme ce nu l-am scos afară., este...  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În fraza: Mi-am dat seama de adevăr, fiindcă Ana s-a înroșit când am întrebat-o dacă a 

copiat., există ... . 

 

2. În fraza: De vreme ce ți-ai terminat temele, poți să ieși în parcul în care se plimbă colegii 

tăi când au timp liber., există ... . 

 

A plouat puțin, câmpul 

strălucește în lumina 

soarelui. 

Fiindcă a plouat puțin, 

câmpul strălucește în 

lumina soarelui. 

Datorită ploii, câmpul 

strălucește în lumina 

soarelui. 

După ce a plouat puțin, 

câmpul strălucește în 

lumina soarelui. 

Părinții știu cum te-ai 

comportat în excursie. 

Și acum mă gândesc 

cum să-ți dau vestea. 

Cum pleacă devreme, 

ajunge la școală primul. 

Colegii au procedat cum 

au crezut de cuviință. 

În vreme ce mă jucam, 

a sunat telefonul. 

Nu te mai pot crede, 

odată ce m-ai mințit. 

Am aflat din cauza cui 

am pierdut meciul. 

Cu cât exersezi, cu atât 

vei cânta mai bine. 
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3. În fraza: Întristată că a pierdut jocul pe care-l primise de la ai săi, Diana nu a mai ieșit în 

parc, cum făcea de obicei., există ... . 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e3eb87b83484001d9a04fd?source=quiz_page  

https://quizizz.com/admin/quiz/62e3eb87b83484001d9a04fd?source=quiz_page
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Circumstanțialul de scop 
Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

          Circumstanțialul de scop este partea secundară de propoziție care arată 

scopul desfășurării unei acțiuni sau al prezenței unei însușiri. 
 

Răspunde la întrebările:  cu ce scop?    în ce scop?  

 

Poate avea ca element regent: 

 un verb, o locuțiune verbală:       Fetele au plecat la cumpărături.   

    A luat-o la picior pentru a nu pierde trenul.  

 o interjecție predicativă:  Poftim o bomboană pentru a te îndulci! 

 un adjectiv:   Era amabilă pentru a-și atinge scopul.  

 un adverb:  Făcea tema repede pentru a scăpa de ea. 

       

Se poate exprima prin:  

 substantiv (în Ac cu prepozițiile pentru, după, spre, la, cu, în, întru sau în G cu locuțiunea 

prepozițională în vederea):  Am discutat mult pentru găsirea unei soluții.  

     S-a pregătit în vederea examenului.  

 pronume (în Ac cu prepozițiile pentru, după, spre, la, cu, în, întru sau în G cu locuțiunea 

prepozițională în vederea):  Examenul este dificil și pentru acesta m-am pregătit intens.  

        Particip la un concurs și mă pregătesc în vederea acestuia .   

 numeral cu valoare pronominală (în Ac cu prepozițiile pentru, după, spre, la, cu, în, întru 

sau în G cu locuțiunea prepozițională în vederea):  

   Mihai are patru proiecte și se pregătește pentru cele patru.  

   Maria participă la două competiții și în vederea celor două citește mult.  

 forme verbale nepersonale de infinitiv, supin și gerunziu: Învață pentru a lua note bune.  

  Merg cu bunicii la cules porumb.           Umbla ducând ziare.  

 locuțiune adverbială:  Pentru asta am venit, să-ți dau culegerea.    
         

 Nu sunt locuțiuni prepoziționale îmbinările cu scopul, în scopul, fiindcă substantivul poate 

 primi determinați. În propoziție, aceste substantive au funcția sintactică de circumstanțial 

 de scop.  

       Locuțiunile adverbiale de scop de aceea, de asta, pentru aceea, pentru asta au aceeași 

 formă cu locuțiunile adverbiale de cauză, diferențierea făcându-se în funcție de sensul din 

 context.  
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  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare un circumstanțial de scop este ... . 

 

2. Circumstanțialul de scop din enunțul: Aseară am mers acasă la Dan spre a-i duce culegerea 

de matematică., este ... . 

 

3. În exemplul: Adina vrea să plece la cumpărături, mâine e ziua verișoarei sale., 

circumstanțialul de scop este ... . 

 

 

  

  Nivel 2 
 

1. În exemplul: De asta te-am căutat, ca să-ți dau vestea cea bună., circumstanțialul de scop este 

exprimat prin ... . 

 

2. Elementul regent al circumstanțialului de scop din enunțul: Rezolv tema bine pentru a nu o 

mai face încă o dată., este ... . 

 

3. Circumstanțialul de scop din enunțul: Victor s-a prezentat la întâlnire cu scopul clar de a ne 

înșela., se exprimă prin ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul: Albinele culeg polenul din flori pentru a-l duce în stup  și pentru a prepara cu el 

mierea după care umblă apicultorii., există ... . 

 

2. În exemplul: Pentru a reuși în viață și spre a-ți împlini visurile trebuie să studiezi temeinic în 

fiecare zi., există ... . 

 

3. În enunțul: Farul a fost ridicat în punctul cel mai înalt al falezei spre a se observa mai bine 

de la distanță., circumstanțialele sunt, în ordine ... . 

 

În livadă, albinele zboară 

printre cireșii în floare. 

Ieri am fost cu prietenii 

în livadă la cules cireșe. 

Fiind cald, vom pleca 

mâine la mare. 

Ascultându-te, am 

înțeles totul. 
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Aplicația: Wordwall                                                                    

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34541112  

 

Aplicația: LearningApps                                                                             

Link:  https://learningapps.org/view26222167  

 

https://wordwall.net/ro/resource/34541112
https://learningapps.org/view26222167
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Circumstanțiala de scop 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scriseb 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

 Circumstanțiala de scop constituie, în frază, o realizare propozițională a 

circumstanțialului de scop. Această subordonată se mai numește și finală.  

 

 Răspunde la întrebările:   ÎN CE SCOP?    CU CE SCOP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propozițiilor circumstanțiale de scop le corespund, în regentă, adverbe corelative (de aceea, 

de asta, de aia, pentru aceea, anume, înadins, într-adins, intenționat etc.). Rolul acestora este de a 

marca suplimentar relația dintre cele două propoziții, clarificând felul propoziției subordonate. 
             

Topica și punctuația: 

 Propozițiile circumstanțiale de scop apar după propoziția regentă când sunt introduse prin 

conjuncțiile să și de. Dacă sunt introduse prin ca să (disociat sau nedisociat) și pentru ca … să, 

pot sta și înaintea propoziției regente.  

 Circumstanțialele introduse prin de și să nu se despart prin virgulă de regentă. Se desparte 

întotdeauna prin virgulă, indiferent de poziție, circumstanțiala de scop care are un corelativ în 

regentă. Așezată înaintea regentei, propoziția circumstanțială de scop se desparte, de obicei, prin 

virgulă. După regentă, circumstanțiala de scop se poate separa sau nu prin virgulă, în funcție de 

legătura mai puternică sau mai slabă pe care vorbitorul o stabilește între circumstanțială și regent. 

Propoziția subordonată circumstanțială de scop poate 

avea ca regent:  

 un verb sau o locuțiune verbală:  

Pompierii s-au grăbit 1/ să stingă incendiul.2/ 

Și-a adus aminte de întâmplarea aceea/ ca să nu mai 

repete greșeala de atunci.2/ 
 

 o interjecție predicativă:  

Hai la Maria 1/ ca să lămurim probelema aceasta! 2/ 
 

 un adjectiv:  

Adina era prietenoasă cu noi1/ ca să ne jucăm cu ea. 2/  
 

 un adverb:  

Muncitorii au lucrat bine 1/ ca să își păstreze postul.2/  
 

Elementele de relație prin care poate fi introdusă propoziția 

circumstanțială de scop sunt:  

 conjuncții subordonatoare (ca să, să, de):  

Plecăm în oraș 1/ ca să ne plimbăm. 2/   

Aș veni la tine1/ să iau culegerea aceea. 2/    

Du-te 1/ de-l ajută pe Mihai! 2/  

 locuțiuni conjuncționale (pentru ca să, nu cumva să, nu 

care cumva să, ca doar-doar să)  

Respect sfaturile părinților 1/ pentru ca să fie mândri de mine.2/  

Plecăm astăzi 1/ ca nu cumva să  se strice vremea.2/   

Mă tot sună 1/ ca doar-doar să ne împăcăm. 2/  

 pronume relative precedate de prepoziții:  

Am fost la piață 1/ după ce aveam nevoie pentru zacuscă. 2/ 
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  Nivel 1  

 

1. Fraza în care există o circumstanțială de scop este ... .  

 

2. Expansiunea circumstanțialului de scop din exemplul: Port ceasul bunicii spre aducere-

aminte., se realizează în fraza ... . 

 

3. Fraza în care apare o subordonată finală este ... .  

 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Circumstanțiala de scop din fraza: Spânul s-a făcut luntre și punte ca să-l păcălească pe 

Harap-Alb.,  are ca element regent ... . 

 

2. Circumstanțiala de scop are ca element regent un adjectiv propriu-zis în fraza ... . 

 

3. Apare o circumstanțială de scop introdusă prin pronume relativ în fraza ... .  

 

 

 

Tudor avea dorința să 

mergem în excursie. 

Băieții Anei au vrut să 

mergem în excursie. 

Vino să mergem în 

excursie! 

Colegii  s-au gândit să 

mergem în excursie. 

Port ceasul bunicii pentru 

a-mi aminti de ea. 

Port ceasul bunicii ca 

să-mi amintesc de ea. 

Port ceasul bunicii, este 

o amintire de la ea. 

Port ceasul bunicii ca 

amintire. 

Decizia ca toți să 

contribuim la proiect 

am luat-o aseară. 

Sorina se temea ca părinții 

să nu se supere pentru 

rezultatul de la examen. 

Vlad dorește ca toți 

prietenii lui să vină la 

concert. 

Am citit romanul ca să 

înțeleg acțiunea. 
 

Părinții sunt grijulii ca să 

le meargă bine copiilor. 

Părinții sunt grijulii că 

au copii mici. 

Aș pleca mai repede ca 

să nu întârzii. 

S-a obosit muncind ca 

să termine proiectul. 

Nu m-a interesat 

pentru ce ai fost la 

cumpărături. 

Mă gândeam pentru ce 

ai plecat așa repede de 

acasă. 

Am ajuns la mall 

pentru ce aveam de 

cumpărat. 

Știa răspunsul la 

întrebarea pe care i-am 

adresat-o. 
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  Nivel  3 

 

1. În fraza: Dacă s-a spart țeava de la baie, părinții mei au chemat un instalator ca să-o repare 

sau s-o înlocuiască., există ... . 

 

2. În fraza: Fiindcă iubim natura, ne-am gândit să ne cumpărăm un cort ca să putem dormi în 

pădure când facem drumeții., subordonatele sunt, în ordine ... . 

 

3. În fraza: Dirigintele vrea ca toți elevii să meargă în tabără, fiindcă anume a cerut atâtea 

locuri, ca să poată participa toți care sunt interesați., există, în ordine ... . 

 

 

 

 

Aplicația:  Quizizz                                                                     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e67f6b5255e9001d79fea3?source=quiz_page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62e67f6b5255e9001d79fea3?source=quiz_page
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Construcții concesive 

Aplicații recomandate: Quizizz, LearningApps, Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcțiile concesive indică circumstanțele în care un eveniment ar putea împiedica realizarea unei acțiuni sau 

dobândirea unei însușiri, dar nu o împiedică.  
 

Răspund la întrebările:  ÎN CIUDA CĂRUI FAPT?    ÎN POFIDA CĂRUI FAPT? 
 

Construcțiile concesive pot avea ca element regent:   
 

 un verb sau o locuțiune verbală:   

Tot obosește,1/ deși se odihnește. 2/  

Și-a dat seama de adevăr, în ciuda presiunilor din afară.;  

 un adjectiv sau o locuțiune adjectivală:  

Pictura este frumoasă în cida vechimii ei.  

Ioana nu era cu nasul pe sus,1/ deși era foarte bine 

pregătită.2/ 
 

 un adverb sau o locuțiune adverbială:  

Proiectul a ieșit bine, în pofida piedicilor de tot felul.; 

Ana a lucrat pe apucate, 1/ chit că avea destul timp 

liber.2/  

 o interjecție predicativă:  

Hai la mare, în ciuda ploilor!; Iată șansa ta,1/ deși nu 

meriți!.2/ 
 

 Construcțiile concesive se pot realiza atât în planul propoziției, prin părți de propoziție, cât și în planul 

frazei, prin propoziții subordonate.  
 

În propoziție, construcțiile concesive pot fi exprimate prin:  

 substantiv în Ac sau G, cu prepoziții sau locuțiuni 
prepoziționale (cu, fără, indiferent de, împotriva, în 

ciuda, în pofida, în contra):  

Chiar fără efort, tot a câștigat competiția.   

Nu a reușit la examen, în ciuda strădaniilor sale.   

 adjectiv în cazul Ac, precedate de semiadverbele chiar 

(și), și, nici:  Nu te-aș ajuta nici forțat.   

 pronume în acealeași cazuri ca substantivul:  

Chiar fără voi, tot plecă, la mare.  

În pofida tuturor, m-am descurcat în situația dată.  

 numerale cu valoare pronominală în aceleași cazuri ca 
substantivul:      Chiar cu cei trei, am avut loc în mașină.  

În ciuda celei de-a doua, m-am descurcat la concurs.  

 adverb sau locuțiune adverbială: Teoria lui s-a impus 

totuși ulterior. Nu vrea să plece în ruptul capului.  

 forme verbale nepersonale de infinitiv și gerunziu:  

Fără a te cunoaște, tot te-a judecat.   

Chiar știind exercițiile, tot s-a încurcat.  

 

În frază, construcțiile concesive sunt propoziții 

subordonate concesive, introduse prin:  

 conjuncții subordonatoare (deși, dacă, de, să, că):  

Nu s-a bronzat prea tare, 1/ deși vremea a fost bună.2/; 

Calul,1/ că e cal,2/ și tot obosește.1/  

 locuțiuni conjuncționale subordonatoare (cu 

toate că, chiar dacă, chiar de, chiar să, măcar că, 

măcar să, măcar de, fără să, fără ca … să, chit că):  

L-au ajutat și pe el,1/ cu toate că nu merita.2/   

Nu și-ar fi recunoscut greșeala, 1/  măcar să-l fi bătut. 2/ 

 pronume și adjective pronominale nehotărâte 

(oricare, oricine, orice, oricât, oricâtă):  

Oricine ar întreba,1/ el tot nu ar răspunde.2/   

Orice decizie ai lua, 1/ tot te voi susține. 2/  

 adverbe nehotărâte (oricât, oricum, oriunde):  

Oricum aș proceda, 1/ tot nu-i  bine.2/ 
 

Propoziția subordonată concesivă poate fi juxtapusă 

regentei: Supără-te,1/ noi tot plecăm!2/  
 

 Construcțiile concesive pot apărea înainte sau după termenul regent. Propoziția concesivă se desparte întotdeauna prin virgulă de 

regenta ei. 
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  Nivel 1  

 

1. În enunțul: Nepregătindu-se și fără a repeta teoria, tot a știut răspunsul., circumstanțialele 

concesive sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

2. În enunțul: Chiar fără mine și fără cei trei, Vlad tot a mers la petrecere., circumstanțialele 

concesive se exprimă, în ordine prin ... . 

 

3. Circumstanțialele concesive din enunțul: Împotriva dorinței lui și cu toate obiecțiile, tot a 

urmat medicina., sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Expansiunea construcției concesive din enunțul: Nici rugându-l insistent, tot nu a acceptat., 

apare în fraza ... . 

 

2. Apare o propoziție circumstanțială concesivă în fraza ... . 

 

3. Apare o propoziție circumstanțială concesivă introdusă prin pronume relativ în fraza ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În fraza: Orice ar zice și orice ar face, tot nu am încredere în omul care m-a mințit de mai 

multe ori., există ... . 

 

În ciuda rugăminții 

mele, tot nu a acceptat. 

Chiar dacă l-am rugat 

insistent, tot nu a 

acceptat. 

Chiar rugându-l 

insistent, tot nu a 

acceptat. 

L-am rugat insistent, 

dar nu a acceptat. 

Mihai va afla oricum 

dacă l-ai mințit. 

Mă gândesc dacă 

Victor mi-a spus 

adevărul. 

Și-a pus întrebarea 

dacă a luat decizia 

corectă. 

Dacă ar fi spus orice 

aberație, tot ai fi 

crezut-o. 

Orice aș zice acum, tot 

nu m-ai crede. 

Am venit la orice oră 

mi-ai spus. 

Mi-am petrecut concediul 

în orice loc mi-a plăcut. 

Se entuziasma de orice 

îi spuneai. 
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2. În fraza: Deși Mircea nu a venit la întâlnire și deși l-am așteptat mult, tot nu m-am supărat 

pe el, fiindcă am aflat că a rămas la bunici ca să-i ajute la cules., subordonatele sunt, în ordine 

... . 

 

3. În fraza: Deși este tânără, Adina a reușit să se impună în profesia ei, căci e pasionată de ceea 

ce face., există, în ordine ... . 

Aplicația: LearningApps                                                          

Link: https://learningapps.org/view26215070  

 

Aplicația: Quizizz              

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e7e0ec067cd8001dd3d442?source=quiz_page  

 

Aplicația: Wordwall            

Link:  https://wordwall.net/ro/resource/34584857  

https://learningapps.org/view26215070
https://quizizz.com/admin/quiz/62e7e0ec067cd8001dd3d442?source=quiz_page
https://wordwall.net/ro/resource/34584857
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Construcții condiționale 

Aplicații recomandate: Quizizz, LearningApps, Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice ale limbii române literare, pentru 

înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), 

prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Construcțiile condiționale exprimă circumstanțe care constau fie într-o ipoteză, fie într-o condiție de care depinde 

realizarea unei acțiuni sau a unei stări.  
 

Răspund la întrebarea:  CU CE CONDIȚIE?  
 

Construcțiile concesive pot avea ca element regent:  
 

 un verb sau o locuțiune verbală:   

Dacă vei fi ascultător,1/ vei primi o bicicletă.2/ 

În ipoteza unei nereușite, mi-aș aduce aminte vorbele mamei. 
 

 un adjectiv:  
Am o pelerină folositoare în caz de ploaie.  

Umbrela este utilă 1/ în caz că plouă.2/ 

 o interjecție predicativă:  

Bravo, în caz de reușită! 

Haide cu noi,1/ dacă ai timp!2/ 
 

Construcțiile condiționale se pot realiza atât în planul propoziției, prin părți de propoziție, cât și în planul frazei, 

prin propoziții subordonate. 

În propoziție, construcțiile condiționale se pot exprima prin:  

 forme verbale nepersonale de gerunziu și infinitiv cu 

prepoziție:       Renunțând la minciună, vei fi mai fericit.  

         Fără a face mișcare, nu vei slăbi.  

 adjectiv:         Singură, nu te aștept în parc.  

 Fierte tare, legumele nu mai sunt gustoase.  

 adverb și locuțiune adverbială:  

 Altminteri plecam, de nu veneai.  

 Antrenează-te, în felul acesta te menții în formă. 

 substantiv în cazul Ac sau G, cu prepoziții sau locuțiuni 

prepoziționale (cu fără, în caz de, în locul):  

 În locul Mariei, te-aș fi așteptat.  

 Cu ambiție, ai putea reuși. 

 pronume sau numeral cu valoare pronominală, în 
aceleași cazuri ca substantivul:  

 În locul lor, nu te-aș fi crezut.  

 Fără ceilalți, nu aș fi rămas la cabană.  

 În locul celui de-al treilea, aș fi plecat.  

 

În frază, construcțiile condiționale sunt propoziții 

subordonate condiționale, introduse prin:  

 conjuncții subordonatoare (dacă, de, să, când cu 

sens condițional):  

Nu vei pierde trenul 1/ dacă vei ajunge la timp în gară.2/ 

S-ar necăji/ să nu-l putem ajuta.2/ 

Când aș afla 1/ că ai intrat la facultate,2/ m-aș bucura.3/  

 locuțiuni conjuncționale subordonatoare (în caz 

că, fără să): Sunt acasă,1/ în caz că vii pe la mine.2/ 

Fără să lucrezi suficient, 1/ nu vei obține rezultatele 

dorite.2/ 

 pronume relative și nehotărâte, precedate de 

locuțiunea prepozițională în locul:  

În locul cui a ținut discursul,1/ aș fi început altfel.2/  

În locul oricui a plecat la munte,1/ eu n-aș fi pornit pe 

vremea asta. 2/  
 

Propoziția subordonată condițională poate fi 

juxtapusă regentei:  Ai carte,1/ ai parte!2/ 
 

 
În general, topica construcțiilor condiționale este liberă, acestea putând apărea și înainte, și după termenul regent. 

În funcție de legătura mai puternică sau mai slabă pe care vorbitorul o stabilește între condiție și realizarea ei, 

construcțiile condiționale se despart sau nu prin virgulă de regent. Mai frecvent, virgula apare când aceste 

construcții sunt antepuse :  

Fără ingrediente potrivite, nu poți face prăjitura. Dacă mă rogi, te ajut. 
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  Nivel 1  

 

1. Circumstanțialele condiționale din enunțul: Singură și fără susținere, Sabina a reușit la 

facultate., sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

2. Circumstanțialele condiționale din exemplul: Fără a exersa și neînvățând, nu vei progresa., 

sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

3. Circumstanțialele condiționale din enunțul: În locul dumitale și cu ambiție, aș fi obținut 

rezultate bune., sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

  

  Nivel 2 
 

1. Există o circumstanțială condițională în fraza ... . 

 

2. Expansiunea circumstanțialului condițional din enunțul: Urmărind cu atenție filmul, vei 

înțelege mesajul transmis., se realizează în fraza ... . 

  

3. Apare o circumstanțială condițională în fraza ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Subordonatele din frazele: În caz că plouă, nu vin la tine. și În cazul că plouă, nu vin la tine., 

sunt, în ordine ... . 

 

Prietenii lui nu știu 

dacă se va bucura de 

excursie. 

Matei se gândește dacă 

meriți atenția lui. 

Mi-am pus întrebarea 

dacă am prieteni 

adevărați. 

Dacă ar fi mai vesel, 

Tudor ar avea mai 

mulți prieteni. 

Fără a urmări cu 

atenție filmul, nu vei 

înțelege mesajul 

transmis. 

Dacă vei urmări cu 

atenție filmul, vei 

înțelege mesajul 

transmis. 

Urmărește cu atenție 

filmul, vei înțelege 

mesajul transmis. 

Privind cu atenție 

filmul, vei înțelege 

mesajul transmis. 

Să fi știut adevărul, nu 

luai decizia asta. 

Mihai se teme să nu iei 

o decizie proastă. 

Economisește să poată 

pleca la Paris. 

Să mă roage, tot nu-l 

iert! 



                                                                                                                                           

- 160 - 
 

2. În fraza: Să fi învățat, știai că ai greșit exercițiul pe care ți l-a dat profesorul., propozițiile 

sunt, în ordine .... 

 

3. În fraza: Mă gândeam că ai înțeles că n-aș fi părăsit sala dacă filmul avea puțină acțiune și 

de nu m-aș fi plictisit., există, în ordine ... . 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                

Link: https://learningapps.org/view26215119  

 

Aplicația: Quizizz                                                               

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62e7e61c067cd8001dd3d52b?source=quiz_page  

 

Aplicația: Wordwall                                                                  

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34585691 
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