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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 demersal 

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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Textul narativ în proză 
 
Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi 

producerea textului oral 

CS 1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse 

texte monologate şi dialogite 

CS 1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de 

negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicația: Quizizz                                                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61410c9ce344f8001db602ee 

Textul narativ literar 

prezintă întâmplări 

imaginare, desfășurate 

într-o ordine logică și 

temporală. 

ÎNLĂNȚUIREA este un procedeu de legare 

a secvențelor într-o operă epică, constând în 

dispunerea cronologică a întâmplărilor unele 

după altele. Secvențele pot fi legate: 

 prin juxtapunere;  

 prin folosirea unor cuvinte care asigură 

continuitatea.  

Respectând criteriul succesiunii temporale, 

procedeul face ca ritmul narațiunii să devină 

alert. 

ALTERNANȚA este procedeul prin 

care sunt prezentate alternativ două 

povestiri. Acest procedeu se 

realizează prin formulări precum: în 

același timp, în acest timp, pe când 

etc. Procedeul presupune trecerea de 

la un plan al narațiunii la altul, având 

ca efect complicarea  narațiunii. 

https://quizizz.com/admin/quiz/61410c9ce344f8001db602ee


                                                                                                                                                

 - 7 -  
 

Fraza 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

CS 4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică şi lexicală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fraza este un enunț alcătuit prin unirea a 

două sau mai multe propoziții, dintre care 

una este principală.  Numărul propozițiilor 

este egal cu numărul predicatelor. 

Hai la masă,1/ ne jucăm apoi!2/ 

Băiatul aleargă după minge,1/ o prinde,2/ 

apoi o aruncă spre ceilalți.3/ 

 

Raportul care se stabilește între două sau mai 

multe propoziții de același fel dintr-o frază se 

numește raport de coordonare. 

 

Coordonarea poate fi realizată prin joncțiune 

sau prin juxtapunere. 

 

Joncțiunea este relația care se realizează cu 

ajutorul unor cuvinte specifice, numite 

conectori: așadar, ci, dar, deci, iar, ori, sau, și 

etc. De exemplu: Pi vorbește cu tigrul și îl 

îmblânzește. Tigrul este fioros, dar Pi nu se 

sperie. Pi privește în depărtare sau vorbește cu 

tigrul. 

 

Juxtapunerea este relația care se realizează în 

absența unor cuvinte specifice, prin alăturarea 

propozițiilor. În cazul coordonării prin 

juxtapunere, a doua propoziție este precedată 

în vorbire de o pauză, care se marchează grafic 

prin virgulă. 

 

Exemplu: Pi doarme, tigrul doarme, oceanul 

doarme și el. 
 

Propozițiile cu sens de sine stătător se 

numesc propoziții principale. 

Propozițiile care depind ca sens de altele 

se numesc propoziții secundare. 

Raportul de coordonare se poate 

realiza atât între propoziții principale, cât 

și între propoziții secundare. 

 

https://gramaticalimbiiromane.ro/sintaxa/unitatile-sintaxei/propozitia/
https://gramaticalimbiiromane.ro/sintaxa/sintaxa-frazei/propozitia-principala-si-propozitia-secundara/
https://gramaticalimbiiromane.ro/sintaxa/sintaxa-propozitiei/predicatul/
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  Nivel 1 

1. Frazele sunt despărțite corect în seria: 

 

 

 

  Nivel 2  

1. Precizează tipul de coordonare dintre propozițiile frazei: 

,,Pe partea dreaptă este un lac lunguieț, rațe sălbatice se trezesc și foșnesc în desiș, iar 

în stânga e marginea pădurii.” 

  

 

  Nivel 3  

1. În textul următor „Ursulețul întinde gâtul și adulmecă mireasma dulce a florii ... 

Îngrijitoarea se apleacă peste roabă, ia de acolo o pară zemoasă și i-o întinde ursulețului.” 

există:  

5 propoziții coordonate 

prin juxtapunere 

5 propoziții: 

2 sunt coordonate prin juxtapunere 

și 2 coordonate prin joncțiune 

5 propoziții: 

1 este coordonată prin juxtapunere 

și 2 coordonate prin joncțiune 

 

Aplicația: Quizizz                                                                           

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/614114319617770020ff7bc6  

Pe mare, furtunile apar/ 

când nu te aștepți. 

Tigrul este animalul / 

care a supraviețuit. 

Pe mare, furtunile / 

apar când / 

nu te aștepți. 

 

Tigrul este / 

animalul care a supraviețuit. 

Pe mare, furtunile apar 

când nu te aștepți./ 

Tigrul este animalul / 

care a supraviețuit. 

https://quizizz.com/admin/quiz/614114319617770020ff7bc6
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Conjuncția 
 

Aplicația recomandată: Quizizz  

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe 

 

 

 

 

 

 

 

Conjuncțiile care leagă două părți de propoziție de același fel sau două propoziții de același fel se 

numesc conjuncții coordonatoare. 

Conjuncțiile coordonatoare pot fi: 

 copulative, când exprimă echivalența (și, nici); 

 disjunctive, când exprimă excluderea sau alternanța (sau, ori, fie); când sunt în perechi, 

al doilea termen este precedat obligatoriu de virgulă; 

Exemplu: Sau vii, sau pleci. 

 adversative, când exprimă opoziția (dar, iar, ci, însă, or); înaintea conjuncțiilor 

adversative se pune totdeauna virgulă; conjuncția însă nu se izolează prin virgule când se 

află în mijlocul unei propoziții; 

Exemplu: Te-am căutat, însă nu te-am găsit. Colegul tău a sosit, al meu însă întârzie. 

 concluzive, când arată o concluzie (deci, așadar);  

 

Conjuncția este partea de vorbire neflexibilă care leagă, în propoziție, 

două părți de propoziție de același fel (subiecte, nume predicative, 

atribute, complemente), iar în frază, două propoziții de același fel sau 

diferite.  
 

Exemplu: și, iar, ca să, deoarece, căci etc. 
 

Conjuncțiile sunt, după alcătuire: 

 simple, când sunt alcătuite dintr-un singur termen 

Exemple: ci, dar, fie, iar, însă, ori, sau, și etc. 

 compuse, când sunt alcătuite din doi sau mai mulți termeni 

Exemple: ca să etc. 
 

Unele conjuncții nu sunt coordonatoare și au rolul de a lega propoziții care nu sunt de același fel: 

că, să, dacă, fiindcă, deși, încât etc. 
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  Nivel 1 

1. Grupează conjuncțiile de același fel:      

 

 

  Nivel 2  

1. Selectează seria frazelor coordonate prin conjuncții. 

 

 

 

 

 

 

. 

Poartă umbrelă, deci plouă. 

Are o problemă, așadar se 

gândește. 

Fetele mici stau in față, iar 

fetele mari stau în spate. 

Baiatul mănâncă, dar nu îi este 

foame. 

Poartă umbrelă, că plouă. 

Are o problemă, se gândește la 

ploaie. 

Fetele mici stau în față,  fetele mari 

stau în spate. 

Baiatul nu mănâncă, pentru că nu îi 

este foame. 

Poartă umbrelă să nu îl plouă. 

Are o problemă, așadar se 

gândește. 

Fetele mici stau in față că 

fetele mari stau în spate. 

Baiatul mănâncă, dar nu îi 

este foame. 
 

  

  Nivel 3 

1. Pentru fiecare dintre conjuncțiile colorate în secvențele de mai jos, extrase din textul Cum e 

lumea de Veronica D. Niculescu, menționează dacă leagă părți de propoziție de același fel 

sau propoziții de același fel. 

„Le aruncă de mâncare maimuțelor, porcului spinos și (1) păunilor.“ 

„[...] rațe sălbatice se trezesc și (2) foșnesc în desiș, iar în stânga e marginea pădurii.“ 

Aplicația:  Quizizz                                                                             

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61411ae82ad56c001f9b2086 

dar sau însă deci și iar așadar fie ci ori 

https://quizizz.com/admin/quiz/61411ae82ad56c001f9b2086
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Derivarea 
 

Aplicația recomandată: Quizizz   

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivarea este mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care 

se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor și al prefixelor 

adăugate rădăcinii.  

 

Unele derivate sunt formate în același timp cu prefix și cu sufix. Acestea se numesc derivate 

parasintetice, de exemplu a înlemni, care are prefixul în-, sufixul -i și rădăcina lemn. 

 

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

Exemplu: grădină + sufixul -ar → grădinar + sufixul -ie → grădinărie. 
 

Cuvântul de bază este elementul fundamental pentru formarea unor cuvinte noi. 

 

Rădăcina este alcătuită din sunetele comune cuvântului de bază și tuturor cuvintelor obţinute 

de la acesta. Între cuvântul de bază și rădăcină pot exista diferențe. 

 

Exemplu: nepot – cuvânt de bază  

      nepoțel are rădăcina nepoț 
 

Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete 

adăugate la sfârșitul rădăcinii. 

Exemplu: cuvântul inimos este format de rădăcina 

inim, căreia i se adaugă sufixul -os. 

 

Sufixele diminutivale formează cuvinte care 

denumesc obiecte sau însușiri considerate de vorbitor 

mai mici decât obiectele sau însușirile denumite de 

cuvintele de bază. Cuvintele obținute se numesc 

diminutive. 
 

Prefixele sunt sunetele sau grupurile 

de sunete adăugate înaintea rădăcinii. 

Prefixele nu se scriu separat decât în 

cazul prefixului ex- cu sensul de fost, 

Exemplu: ex-președinte.  
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  Nivel 1 

1. Două derivate, unul substantiv și celălalt adjectiv, potrivite pentru fiecare dintre cuvintele de 

bază:              se găsesc în seria: 

 

Bărbat - bărbățel, bărbătesc , 

Copil - copilărie, copilăresc, 

Student - studenție, studențesc 

Bărbat- bărbați, bărbătesc, 

Copil – copii, copilăresc, 

Student - studenție, studențesc 

Bărbat - bărbățel, bărbatul 

Copil - copiii,copilule 

Student - studenție, studențesc 

 
 

  

  Nivel 2 

1. Notează sufixul pentru fiecare cuvânt dat. 

 

Cuvânt derivat Sufix 

cercetaș 
 

frățește 
 

tufiș  

ursuleț  

vizitator  

 

  

  Nivel 3 

1. Selectează din textul de mai jos cuvintele formate prin derivare cu sufix. 

„Ce-i grădina? Ce-i purcelul? 

Când se rupe scăunelul 

Și n-ai cuie să-l repari, 

Și nici scânduri foarte mari 

Cât să faci altă băncuță, 

Stai pe burtă pe pământ 

Și mai sufli când și când 

Necăjit în muzicuță.” […] 

 

bărbat copil student 
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Aplicația: Quizizz                        

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/614120ac927410001d361262 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/614120ac927410001d361262
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Compunerea 
 

Aplicația recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe 

 

 

 

 

 

Procedeele de compunere sunt: 

alăturarea când termenii din care este compus cuvântul nu depind unul de altul. 

 

Exemple: câine‐lup, despre, după-amiază, anglo-român, pușcă-mitralieră, 

Cluj-Napoca, de la, de pe lângă etc. 

 

 

subordonarea când unul dintre termenii din care este compus cuvântul este în relație 

de subordonare față de celălalt. 

 

Exemple: coate-goale, capră-neagră, rea-voință, mătasea-broaștei, stea-

de-mare, Sighetul Marmației, Valea Călugărească, papă-lapte, pierde-vară, 

zgârie-brânză etc. 

abrevierea 

(prescurtarea) 
H.G. (Hotărâre de Guvern), C.F.R. (Căile Ferate Române) etc. 

 

 

 

 

 

 

Compunerea este mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi, 

unind sau alăturând doi sau mai mulți termeni diferiți. De cele mai multe ori, termenii care 

intră în componența unui cuvânt compus își pierd sensul pe care îl au când există independent. 
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  Nivel 1 

1. Menționează din ce sunt alcătuite cuvintele de mai jos. 

 

 

       

     
 

 

  Nivel 2  

1. Numește procedeul de compunere prin care s-au format fiecare dintre cuvintele: 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel 3 

1.Precizează care termen este subordonat celuilalt în cuvintele compuse de mai jos: 

 

 
 

 

 
 

Aplicația: Quizizz                        

Link:   https://quizizz.com/admin/quiz/614124e13c2723001db5cc8b 

 

 

binemeritat Câmpulung așadar dumnealui CEC înspre a binecuvânta deseori triplusalt 

Cluj-Napoca, locotenent‐major, papă-lapte, Romarta, Sângeorz‐Băi, Valea Prahovei, zgârie-brânză; 

 

barba-țapului rea-credință traista-ciobanului 

https://quizizz.com/admin/quiz/614124e13c2723001db5cc8b
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UNITATEA 2 
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Structura textului narativ 
 

Aplicația recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse 

CS 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul literar bazat pe narațiune, în care un narator relatează întâmplări la 

care iau parte personaje se numește text epic. 

Structura textului epic este predominant narativă, având în centru 

acțiunea, care are coordonate spațio-temporale reale sau imaginare.  

 

În funcție de complexitatea lui, textul epic poate conține una sau mai multe 

secvențe narative legate între ele, în care pot fi identificate momentele 

narațiunii sau etapele acțiunii. 

 

 

În textul epic, narațiunea se îmbină cu descrierea și cu dialogul.  

 

 Text-suport „Popa Tanda” de Ioan Slavici: 

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

a/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47 

 

Un text epic poate conține un episod sau mai multe.  

 o narațiune cu un singur episod poate fi structurată astfel:  

 

 

 în cazul unei narațiuni cu mai multe episoade, structura este următoarea:  

 

 

 

intriga desfășurarea acțiunii punctul culminant deznodământul expozițiunea 

situația inițială problema scopul acțiunilor rezolvarea situația finală 

episodul 1, episodul 2, ..., episodul n 

 

Descrierea are rolul de a prezenta cadrul acțiunii și 

personajele sau de a sugera atmosfera în care se petrec 

evenimentele. Apare  în secvențele inițiale și finale, dar și 

pe parcursul desfășurării acțiunii, pentru a crea suspans.  

Dialogul dezvăluie relațiile dintre 

personaje, gândurile sau atitudinile 

celor care rostesc replicile și  oferă 

narațiunii un ritm alert. 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
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 Nivel 1 

 

1. Substantivele proprii care denumesc locurile în care se petrece acțiunea sunt ... . 

 

2. Valea-Seacă, pe care se află satul Sărăceni, sugerează ... . 

 

3. Așa cum reiese din text, epoca în care se petrec evenimentele este ... .  

 

       

 

 

                      Nivel 2 

 
 

1. Ideea principală Dascălul Pintilie are doi copii, o fată și un băiat, care a devenit preot în 

Sărăceni., reprezintă, în structura narativă ... . 

 

2. Problema care trebuie soluționată este ... . 

 

3. Ținând cont de cronologia întâmplărilor, întreaga acțiune ar putea dura aproximativ ... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. În prim-plan apare, încă din primul paragraf, personajul principal. De ce crezi că procedează 

astfel autorul? 

 

personajul principal 

povestește prin ceea 

ce a trecut 

personajul principal 

transmite valori etice 

precum munca, 

perseverența și onestitatea 

personajul principal 

nu este un model 

pentru ceilalți 

personajul principal 

impresionează prin 

predicile sale 

 

2. Ideea principală care poate fi asociată situației finale este ... . 

 

Sătenii urmează 

sfatul părintelui, iar 

acum au un trai 

îmbelșugat. 

După zece ani, 

părintele și familia sa 

au un trai prosper. 

Părintele se bucură, la 

bătrânețe, de nepoți și de 

faptul că a reușit să 

schimbe oamenii și satul. 

Părintele, ajutat de 

vecini, repară casa, 

cultivă pământul și 

vinde lese la târg. 
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3. Atitudinea naratorului față de evenimente și personaje este ... . 

 

detașată, prezentând 

punctul de vedere al 

unui observator 

neimplicat în acțiune 

marcată afectiv prin 

simpatia/antipatia cu 

care sunt prezentate 

anumite personaje. 

marcată afectiv prin 

faptul că naratorul 

este și personaj, fiind 

astfel implicat în 

acțiune; 

marcată afectiv prin 

faptul că naratorul 

este martor la 

evenimente 

                
 

 
 

Aplicația: LearningApps                              

Link:  https://learningapps.org/view21322780 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21322780
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https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba

%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIF

NS/#book/u2-46-47 

 

 există personaje 

 individuale 

 colective 

 Mijloacele de construcție (de caracterizare) a personajului sunt diverse.  

Cu ajutorul lor se conturează profilul fizic și moral al personajului, 

scriitorul integrându-l prin acțiune într-o anumită epocă, într-un anumit 

mediu și într-o categorie umană. Trăsăturile unui personaj: 

 pot fi prezentate  direct, de către narator, de alte personaje sau prin 

autocaracterizare;  

  pot rezulta indirect, din acțiunile și comportamentul său, din ceea ce 

spune și din felul în care se exprimă, din relația cu alte personaje, din 

vestimentație sau din mediul în care trăiește și chiar din numele său.  
 

Mijloace de construcție a personajului. Repetiția 
 

 
Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse 

CS 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Personajele sunt instanțe ale comunicării imaginate de autor (ființe 

umane, animale sau obiecte) și îndeplinesc acțiunile dintr-un text epic.  

Clasificarea personajelor: 

 

Figura de stil care 

constă în reluarea 

unor cuvinte, 

îmbinări de 

cuvinte sau 

enunțuri, cu 

scopul de a fi 

evidențiate prin 

insistență sau de a 

întări o idee se 

numește repetiție. 

 în funcție de contribuția pe 

care o au la desfășurarea 

întâmplărilor, ele pot fi: 

 principale 

 secundare 

 episodice 

 figuranți 

 în funcție de raportul 

realitate-ficțiune, ele pot fi: 

 inspirate din realitate 

 imaginare (fictive) 

 fantastice (cu puteri 

supranaturale) 

 în funcție de valoarea 

lor morală, ele pot fi: 

 pozitive 

 negative 

Text-suport: „Popa Tanda” de Ioan Slavici 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
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 Nivel 1 

 

1. Personajul principal al textului este ... . 

 

2. Personajul care îl va ajuta constant pe părintele Trandafir este ... . 

               
3. Sătenii din Sărăceni reprezintă un ... . 

 
              
 

 

                      Nivel 2 

 

1. Prin secvența „Popa e omul dracului!” preotul Trandafir este caracterizat direct de către ... . 

  

2. Perseverența părintului Trandafir, ilustrată de secvența „Dacă ar fi fost altfel de om, s-ar fi 

orpit aici. Părintele Trandafir e însă ca și capra în grădina cu curechi. Când îl scoți pe 

ușă, îți intră prin gard; când astupi gardul, dai că sare peste gard și îți face și mai multă 

pagubă, stricând și streașina gardului.” este evidențiată prin figura de stil numită ... . 
 

3. Din secvența „a învățat multă carte și cântă mai frumos decât răposatul tatăl său” reiese că 

părintele Trandafir este un om ... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Numele părintelui Trandafir sugerează faptul că: 

este un om frumos 

spiritual, dar direct și 

exigent 

este un om harnic, 

perseverent 
este un om pragmatic 

este un om sărac, 

nevoit să trăiască 

modest 

           

 

2. Replica „Popa e omul dracului!”, repetată de trei ori în text, indică neîncrederea și mirarea 

sătenilor față de acțiunile preotului, dar și faptul că îl consideră ... . 
 

3. Replica săteanului din finalul textului, „Ține-l, Doamne, la mulți ani, că este omul lui 

Dumnezeu!”, este diferită de cea pe care sărăcenii o repetă pe parcurs deoarece ... . 

 

 

 



                                                                                                                                                

 - 22 -  
 

Aplicația: LearningApps                           

Link: https://learningapps.org/view21335877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21335877
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Conflictul 
 

Aplicația recomandată: Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2: Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse 

CS 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții   
 

 

  

 

       Într-un text epic, conflictul se concretizează ca opoziție 

între două sau mai multe personaje sau ca tensiune între 

atitudinile, concepțiile sau trăirile aceluiași personaj.     

 

         Conflictul poate fi: 

 exterior, când se manifestă între două personaje sau între personaj și societate; 

 interior, când reprezintă un zbucium interior, o pendulare a unui personaj între diverse 

stări, sentimente, emoții sau gânduri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În funcție de felul în care evoluează pe parcursul unui text 

literar, personajele pot fi simple (plate) sau complexe (rotunde). 

Personajele simple nu se schimbă, fiind egale cu sine, putând fi 

asociate cu imaginile bidimensionale. Personajele complexe 

evoluează, își schimbă trăsăturile și sunt surprinzătoare, putând 

fi asociate cu imaginile tridimensionale, care au profunzime. 

 

Text-suport: „Popa Tanda” de Ioan Slavici 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20rom

ana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/U0MgQVJUIEtMRVRUIFNS/#book/u2-46-47
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 Nivel 1 

  

1. Ciocnirea între două sau mai multe personaje sau tensiunea între concepțiile, trăirile, 

atitudinile aceluiași personaj se numește ... . 

 

2. Conflictul dintre părintele Trandafir și protopopul care îl transferă din Butucani pornește de 

la faptul că ... . 

 

3. Conflictul dintre părintele Trandafir și sătenii din Sărăceni are drept cauze ... .  

  

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Văzând că predicile sale nu dau roade, părintele Trandafir trece la alte modalități de 

îndreptare a oamenilor din Sărăceni. Acestea sunt, în ordine ... . 

 

2. Părintele Trandafir își dă seama că strategia lui trebuie schimbată atunci când ... . 

 

3. Strategia părintelui Trandafir care va avea succes este ... . 
             

 

 

 

Nivel 3 

1. Schimbarea de comportament a unora dintre săteni, care îl ajută pe preot în activitățile sale, 

poate fi explicată prin faptul că ... . 
 

2. Între părintele Trandafir și săteni se nasc conflicte deoarece ... . 
 

3. Morala care se poate desprinde din textul „Popa Tanda” de Ioan Slavici este ... . 

 

 
 

Aplicația: Quizizz                                

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/5de689e87cb0ac001b38b2c2  

https://quizizz.com/admin/quiz/5de689e87cb0ac001b38b2c2
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Verbul. Tipuri de verbe 
 
 
Aplicații recomandate:  LearningApps, Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă 

 
Competențe generale și specifice: 

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

CS 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 

 

 

Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acțiunea, starea sau existența.  

Verbele sunt:  

predicative când alcătuiesc singure predicat. Exemplu: El citește mult. 

nepredicative când nu alcătuiesc singure predicat.  

 auxiliare când intră în alcătuirea unor moduri și timpuri. Exemplu: a avea, a vrea, a fi 

 copulative asociate obligatoriu cu un nume predicativ, cu care 

formează predicatul nominal. 
Exemplu: 

Andrei este inginer. 

Copiii sunt veseli. 

 

 

 

 

 

Verbele predicative au funcția sintactică de predicat verbal atunci când au categoria modului.  

Verbele copulative nu au sens deplin singure și cer obligatoriu un nume predicativ, pentru ca 

enunțul să aibă înțeles. Verbul copulativ și numele predicativ alcătuiesc împreună un predicat 

nominal. Verbele copulative cele mai frecvente sunt: 
 

a deveni care este întotdeauna copulativ Anton a devenit inginer. 

Ana a devenit încrezută. 

a fi când are alt sens decât „a se afla“, 

„a exista“, „a dura“ 

Matei este inteligent. 

Anca este premianta clasei. 

a ajunge 

a ieși 

a se face 

când înseamnă „a deveni“ Au ajuns foarte cunoscuți.  

Studenții au ieșit medici.  

Elena s-a făcut croitoreasă. 

a însemna când arată echivalența dintre subiect 

și numele predicativ 

Prietenia înseamnă loialitate. 

a părea când are subiect Fetele păreau încântate de vizită. 

a rămâne când are sensul „a-și păstra însușirile“ Mihai a rămas neschimbat. 

 

Verbul A FI poate fi: copulativ Exemplu: Sunt inteligent. 

predicativ   Exemplu: Sunt multe bănci în parc. auxiliar    Exemplu: Ai fi dansat toată noaptea. 
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Grupul unitar de cuvinte, sinonim cu un verb, care are întotdeauna în componență un verb  se 

numește locuțiunea verbală.  

 Exemple:  

 a băga de seamă; 

 a-i părea rău; 

 a da de veste; 

 

 a se face de rușine; 

 a rămâne pe drumuri; 

 a-și ieși din sărite; 

 a avea voie etc. 

 

Locuțiunile verbale se comportă în propoziție ca verbul, fiind determinate de complemente. Ele 

nu pot fi determinate de atribute, substantivele din componența lor fiind, de obicei, nearticulate. 

Locuțiunea verbală al cărei verb are categoria modului îndeplinește în propoziție funcția 

sintactică de predicat verbal. Locuțiunile verbale apar frecvent în limbajul oral. 
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 Nivel 1 
 

1. Verbele care pot alcătui singure un predicat se numesc ... . 

  

2. În enunțul Te-aș fi ajutat, dacă aș fi putut., verbul a fi este verb ... .  

   

3. Are întotdeauna valoare copulativă verbul ... . 

 

      

 

  

 

  Nivel 2 

 

1. În enunțul Întodeauna voi ține seamă de sfaturile mamei., predicatul este exprimat prin ... . 

  

2. În enunțul Îți voi aduce cartea mâine, după ce voi termina de citit., apare verbul auxiliar ... . 

  

3. În enunțul Tata s-a făcut preot, ca toți din familia lui., verbul a se face este verb ... . 

  

 

 

 

  Nivel 3 

1. Apare un predicat exprimat prin locuțiune verbală în enunțul: 

Oamenii din Sărăceni 

stăteau de vorbă cu 

popa. 

Aveam obiceiul greșit 

de a nu mânca 

dimineața. 

Carmen a luat parte 

activă la dezbaterea 

de ieri. 

Matei are mare 

nevoie de sfaturile 

tale. 

 

2. În enunțul Andrei l-a luat peste picior pe prietenul lui când acesta i-a dat vestea proastă că 

Ioana a făcut cale întoarsă., există ... locuțiuni verbale. 

 

3. În enuțul Deși a învățat mult și a ajuns olimpic, nu a devenit arhitect cum își doreau 

părinții lui., există ... . 

trei verbe predicative 

și un  verb copulativ 

două verbe 

predicative și două 

verbe copulative 

două verbe 

predicative și trei 

verbe copulative 

un verb predicativ și 

treiverbe copulative 
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Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/22122175 

Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view21339326  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/22122175
https://learningapps.org/view21339326


                                                                                                                                                

 - 29 -  
 

Modurile și timpurile verbului 
 

Aplicații recomandate:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul arată desfășurarea acţiunii în momentul 

vorbirii 

Exemplu: 

Alina cântă frumos. 

Trecutul arată desfășurarea acţiunii înainte de 

momentul vorbirii 

 

 imperfectul exprimă o acţiune trecută, desfășurată 

în paralel cu o altă acţiune trecută 
Exemplu:  

Alina cânta când putea. 

 perfectul compus indică o acţiune trecută, terminată în 

momentul vorbirii 

Exemplu: Alexandru a cântat 

la spectacolul de ieri. 

 perfectul simplu arată, în limba literară, o acţiune trecută 

și terminată în momentul vorbirii, fiind 

timpul povestirii la persoana a III-a 

Exemplu: 

Abia cântai, că ai și sosit. 

 mai-mult-ca-perfectul exprimă o acțiune trecută, terminată 

înaintea altei acțiuni trecute 

Exemplu: Dan cântase toate 

melodiile până să vii. 

Viitorul arată o acțiune care se va desfășura 

după momentul vorbirii 

 

 viitorul standard  Exemplu: 

Voi cânta mereu cu plăcere. 

 viitorul anterior care exprimă o acțiune viitoare, 

terminată înaintea altei acțiuni viitoare 
Exemplu: 

Vei fi cântat când voi ajunge. 

 viitorul în trecut care indică o acțiune viitoare 

desfășurată în trecut, în raport cu altă 

acțiune din trecut; este alcătuit din 

imperfectul verbului a avea și 

conjunctivul verbului de conjugat 

Exemplu: 

Exersând, avea să cânte din 

ce în ce mai bine. 

MODUL INDICATIV 

 este singurul mod care are toate timpurile (trecut, prezent și viitor); 

 arată acțiuni reale, sigure. 

Modul este forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acțiunea. 

Verbele care au categoria gramaticală a modului își modifică forma după persoană și număr și au 

funcția sintactică de predicat în propoziție. 
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 formă afirmativă formă negativă 

persoana a II-a, singular Exemplu: Citește! Exemplu: Nu citi! 

persoana a II-a, plural Exemplu: Citiți! Exemplu: Nu citiți! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prezent  arată o acțiune desfășurată în momentul vorbirii sau după momentul vorbirii; 

 se formează cu verbul auxiliar a avea + infinitivul verbului de conjugat 

Exemplu: Aș asculta cu plăcere poveștile tale. 

perfect  arată o acțiune desfășurată înainte de momentul vorbirii; 

 se formează cu verbul auxiliar a avea + verbul auxiliar a fi + participiul 

verbului de conjugat 

Exemplu: Am fi ascultat ce ați fi vrut să ne comunicați. 

 

prezent  arată o acțiune desfășurată în momentul vorbirii sau după momentul vorbirii 

 este alcătuit din conjuncția să + forme identice cu cele de indicativ prezent ale verbului 

de conjugat, cu excepția persoanei a III-a, singular și plural 

Exemplu: Vreau să ascult muzică și să desenez. 

perfect  arată o acțiune desfășurată înainte de momentul vorbirii 

 este alcătuit din conjuncția să + verbul auxiliar a fi + participiul verbului de conjugat; 

are aceeași formă la toate persoanele, la ambele numere 

Exemplu: Să fi auzit asta, nu te-aș mai fi căutat. 

MODUL IMPERATIV 

 arată acțiuni realizabile, exprimând un ordin, un sfat, un 

îndemn, o rugăminte; 

 nu are forme specifice de timp. 
La persoana a II-a, singular, 

verbul a fi are formele: 

 fii: Fii optimist! 

  nu fi: Nu fi pesimist! 

 

MODUL CONJUNCTIV 

 arată o acțiune posibilă, realizabilă; 

 marca gramaticală a modului conjunctiv este conjuncția SĂ 

MODUL CONDIȚIONAL-OPTATIV  

 arată o acțiune posibilă, a cărei realizare depinde de o 

condiție, sau o acțiune dorită 
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 Nivel 1 
 

1. În proverbe, timpul prezent al modului indicativ exprimă ... . 

 

2. Modul care exprimă acțiuni posibile, realizabile este modul ... . 

     
3. Modul care are toate timpurile este modul ... . 

      

 

 

 

  Nivel 2 

 

1. Este corect alcătuit enunțul ... . 

 

2. Apare un verb cu formă incorectă în enunțul .... . 

 

Mama creează mereu 

o atmosferă plăcută. 
Aș vrea să mă fac 

explorator. 
Voi ști să realizez 

documentarea. 
Cartea va apare la 

sfârșitul lunii. 

 

3. Există un verb la modul imperativ în enunțul ... . 

  

Nu credeam să plece 

așa de repede! 

Deschide caietul, 

Victor! 
Să nu fii nepoliticos! Bine, te voi ajuta! 

 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul Aș citi articolul, dar vreau să merg mai întâi la joacă., verbele sunt, în ordine, la 

modurile ... . 

 

2. În enunțul Mara a schimbat iute subiectul, parcă ar fi vrut să șteargă tot ce-mi spusese., 

verbele au, în ordine, următoarele moduri și timpuri: 

 

 

3. În enunțul Știam că primii ani ai vieții tata îi petrecuse într-un sat de munte și am înțeles ce 

legătură avea familia mea cu a ta., verbele sunt în ordine, la modul indicativ, timpul ... . 

Nu ști ce pierzi! Nu fă asta! Să nu fii obraznic! Vroia să te ajute. 
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Aplicația: Quizizz 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/5dd449f01614d6001b30c07e  

Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view21355899  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dd449f01614d6001b30c07e
https://learningapps.org/view21355899
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Forme verbale nepersonale: infinitivul și participiul 
 
Aplicație recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 
 

 

Infinitivul denumește o acțiune sau o stare și reprezintă forma din dicționar a verbului. 

Infinitivul are două forme:  

forma scurtă forma lungă 

 cu prepoziția a 

Exemple: 

A citi romane de aventuri este pasiunea lui. 

M-a încântat propunerea de a cânta la serbarea 

de vineri. 

 cu sufixul -re 

(care este învechită și rară, apare în 

forme inverse ale condițional-optativului) 

 

Exemplu: 
„Închinare-aș și n-am cui  

Închinare-aș murgului“ 

(balada Toma Alimoș) 

 fără prepoziția a 

Exemplu:  Poți desena peisaje de vis.  

 

Această formă nu trebuie confundată cu substantivele obținute din verbe, care pot fi articulate și 

pot fi determinate de un adjectiv. Exemplu: Ajutarea semenilor este plăcerea lui. 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivul are marca a și sufixe diferite pentru fiecare conjugare a verbului: 

 conjugarea I:   a mânca, a cânta, a desena 

 conjugarea a II-a: a avea, a vrea, a părea 

 conjugarea a III-a: a scrie, a face, a merge 

 

Verbele la infinitiv pot îndeplini următoarele funcţii sintactice:  

• subiect: A juca într-o piesă de teatru este visul Anei.  

• nume predicativ: Dorința lui este de a merge la Paris. 

• atribut verbal: Alina și-a exprimat dorința de a călători peste hotare.  

• complement direct: Poți ajuta oamenii sărmani? 

• complement prepozițional: Se teme de a nu te supăra.  

• circumstanțial de mod: A răspuns fără a se gândi și a greșit.  

• circumstanțial de timp: A plecat până a nu apune soarele. 

 

 conjugarea a IV-a: a iubi, a citi, a privi 

 conjugarea  a V-a: a coborî, a urî, a doborî 
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Participiul arată o acțiune terminată, suferită sau îndeplinită de o ființă sau de un lucru.  

 

 

 indicativ, perfect compus: am vorbit  conjunctiv, perfect: să fi vorbit 

 indicativ, viitor anterior: voi fi vorbit  condițional-optativ, perfect: aș fi vorbit 

 

Participiul are sufixe specifice, cu realizări diferite în funcție de conjugare: 

-at pentru verbele de conjugarea I Exemplu: desenat, mâncat 

-ut pentru verbele de conjugarea a II-a 

pentru unele verbe de conjugarea a III-a 

Exemplu: avut, părut 

Exemplu: întrecut, cunoscut 

-s pentru unele verbe de conjugarea a III-a Exemplu: ales, scris 

-t pentru o serie restrânsă de verbe de conjugarea a III-a Exemplu: răscopt, frânt 

-it pentru verbele de conjugarea a IV-a Exemplu: iubit, zidit 

-ât pentru verbele de conjugarea a V-a Exemplu: coborât, hotărât 

 

 

Când apare independent, participiul devine adjectiv provenit din 

participiu și îndeplinește funcţia sintactică de: 

 atribut adjectival: melodia ascultată, prietenilor cunoscuți 

 nume predicativ: Întâlnirile cu prietenii sunt plăcute. 

        

 

Forma negativă a participiului se obţine cu ajutorul prefixului ne- (neaflat, nedormit). 

Între prefixul ne- și participiu se poate intercala semiadverbul mai (nemaicitit, nemaiîntâlnit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participiul intră în componența unor moduri și timpuri compuse, când este precedat de un verb auxiliar: 
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 Nivel 1 
 

1. Forma verbală nepersonală care denumește o acțiune sau o stare este ... . 

  

2. Verbele subliniate din exemplul Pot merge la un azil penru a ajuta bătrânii. sunt la ... . 

    

3. În enunțul Dacă ar fi vrut, ar fi plecat și n-ar mai fi așteptat întreaga seară în frig., forma 

verbală subliniată reprezintă forma de ... a verbului de conjugat. 

        

 

 

 

 Nivel 2 

 

1. În enunțul Pentru mine, a citi este o plăcere., verbul la infinitiv are funcție sintactică de ... . 

 

2. Verbele care au forma de participiu  

aparțin conjugării ... .  

  

3. Cuvântul subliniat în enunțul  Castelul vizitat de voi este asaltat de turiști., este, ca parte de 

vorbire ... . 

 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțurile Fire-ai tu să fii! și Ai o fire aprigă., cuvintele subliniate sunt, în ordine ... .  
 

 

2. În enunțul Să fi știut despre această problemă, aș fi încercat să fiu de folos., modurile și 

timpurile formate cu ajutorul participiului sunt, în ordine ... . 

 

3. În enunțul A explica este necesar, dar nu pot aștepta până când îți va reveni dorința de a 

învăța., verbele la infinitiv au, în ordine, următoarele funcții sintactice:  

 

 

Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view21356167  

ajutat cântat mâncat dansat alergat 

https://learningapps.org/21356167
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Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 
 

 

 

Gerunziul denumește o acțiune în desfășurare, fără 

referire precisă la momentul vorbirii.  

Sufixele specifice de gerunziu sunt: 

                 alergând, având, făcând, coborând 

                 subliniind, citind, privind, hoinărind 
 

Gerunziul are formă: 

afirmativă (văzând) și  

negativă (nevăzând), obținută cu prefixul ne-.  

Între forma de gerunziu și prefixul de negație se poate 

intercala semiadverbul mai (nemaivăzând).  
 

Gerunziul poate primi clitice pronominale, care sunt 

atașate după verb (găsindu-mă, găsind-o).  
 

Când se acordă în gen, număr și caz cu substantivul 

determinat, gerunziul devine adjectiv, construcția 

numindu-se gerunziu acordat: 

Exemplu: Valurile spumegânde se spărgeau de maluri. 
 

Verbele la gerunziu pot îndeplini următoarele funcţii 

sintactice:  

- subiect:   Se vede răsărind soarele. 

- atribut verbal: 

Cu ochii lăcrimând, mi-a povestit ce a pățit. 

- complement direct:    Aud plouând. 

- circumstanțial de mod: 

Fiindcă era lovit, Mihai mergea șchiopătând.  

- circumstanțial de timp: 

Ajungând la piață, am cumpărat roșii.  

Supinul este forma verbală nepersonală care 

denumește acțiunea, la fel ca infinitivul.  

 

Supinul este alcătuit din: 

prepoziție + forma de participiu a verbului 

 

Prepozițiile care pot intra în alcătuirea 

supinului sunt: 

 

 

Supinul are formă: 

afirmativă: Sfaturile ei sunt de urmat. 

negativă: Sfaturile ei sunt de neurmat. 

 

Verbele la supin pot îndeplini următoarele 

funcţii sintactice:  

 subiect: E greu de spus. 

 nume predicativ: 

Realizările Anei sunt de admirat. 

 atribut verbal: 

Și-a luat mașină de spălat și fier de călcat.  

 complement direct: Am de învățat.  

 complement prepozițional: 

Se apucă de pictat.  

 

-ÂND 

-IND 

DE DIN PENTRU DUPĂ LA 
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  Nivel 1 
 

1. Forma verbală nepersonală care denumește o acțiune, la fel ca infinitivul este ... . 

  

2. Forma verbală nepersonală care denumește o acțiune în desfășurare, fără a preciza momentul 

se numește ... .   

 

3. În enunțul Sosind prea devreme la gară, am obosit așteptând trenul., cuvintele subliniate 

sunt ... .   

 

 

 

 

  Nivel 2 

 

1. În enunțul Fata suferindă stătea în pat., cuvântul subliniat este ... . 

  

2. În enunțul Ajungând acasă, mi-am făcut temele., cuvântul subliniat are funcție sintactică de 

... . 

    
3. Cuvântul subliniat în enunțul Coșurile fumegând se văd în zare., are funcție sintactică de ... . 

 

 

   

  Nivel 3 

1. În enunțul De învățat este ușor, dar și filmul este de văzut.,  verbele la supin au, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul Depășind blocul din colțul străzii, a sfârșit de căutat magazinul, fiindcă l-a 

zărit., cuvintele subliniate au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. În enunțul Copilul mergea șchiopătând, fiindcă echipamentul de urcat pe munte nu i se 

potrivea., cuvintele subliniate au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/22186344 

https://wordwall.net/ro/resource/22186344
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Posibilități combinatorii ale verbului. 

Circumstanțialul de cauză 
 
 
Aplicația recomandată:  Wordwall, 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 

 

 

 

 

 

       În calitate de centru, verbul se poate combina cu:  

 numele predicativ Exemplu:  Ileana este inteligentă. 

 subiectul Exemplu:  Carmen a plecat cu prietenii la munte. 

diferite tipuri de complement: 

 complementul direct 

 

Exemplu: Am citit o carte interesantă. 

 complementul prepozițional Exemplu: A apelat la sfaturile prietenilor. 

 complementul indirect Exemplu: Profesorul s-a adresat elevilor 

diferite tipuri de circumstanțiale:  

 circumstanțialul de loc 

 

Exemplu: George aleargă prin parc. 

 circumstanțialul de timp Exemplu: Vine sâmbăta viitoare pe la noi. 

 circumstanțialul de mod Exemplu: Ea îi ajută cu prietenie pe toți colegii săi. 

 

 Formele verbale nepersonale la infinitiv, supin și gerunziu pot 

 îndeplini diferite funcții sintactice (subiect, nume predicativ, atribut, 

 complement, circumstanțial). În enunțuri, putem întâlni și alte  

 funcții sintactice, care reprezintă compliniri facultative ale verbului.  

 

 Atunci când are categoria modului, verbul ocupă doar poziția de 

centru al grupului verbal. El poate îndeplini funcția sintactică de:  

 predicat verbal  Exemplu: Citește toată ziua. 

 predicat nominal   Exemplu: Matei este inginer.  
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DIN CE CAUZĂ? DIN CE PRICINĂ? 

 

 

 

 

 

  

        

       Circumstanțialul de cauză poate fi exprimat prin:  

 substantiv 

 pronume 

 numeral 

în acuzativ, cu prepozițiile  

 

 

Exemplu: Ochii îmi lăcrimau de bucurie.  

Exemplu: A renunțat pentru ceilalți.  

Exemplu: Nu te enerva pentru cei trei! 

 adjectiv precedat de prepoziție Exemplu: De supărată, nu mi-a răspuns la salut. 

 verb la gerunziu Exemplu: Nearând pământul, nu a putut semnăna lucerna.   

 locuțiune verbală la gerunziu Exemplu: Ținând cont de rezultate, nu pot opta pentru  

acest liceu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple:   De timid, nu contrazicea pe nimeni.  

        Nevăzând bine, a călcat pe o greblă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circumstanțialul de cauză este un subordonat facultativ al verbului 

și arată cauza unei acțiuni sau a apariției unei însușiri.  

Răspunde la întrebările:  

j 

DE DIN PENTRU 

Când este exprimat prin adjectiv precedat de prepoziție sau prin verb la gerunziu, circumstanțialul 

de cauză plasat în fața cuvântului de care depinde este urmat obligatoriu de virgulă: 

 

DUPĂ 

Circumstanțialul de cauză poate sta în propoziție atât înaintea, cât și 

după termenul regent. 

Exemplu: 

Nu le-a spus părinților de fapta rea de teamă.  

De teamă, nu le-a spus părinților ce a făcut. 
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 Nivel 1 
 

1. Verbul care are categoria modului și este predicat în propoziție, ocupă poziția de ... al 

grupului verbal.  

  

2. În enunțul Ștefan a adunat frunzele din grădină., verbul îndeplinește funcție sintactică de .... 

 

3. Subordonatul facultativ al verbului care arată cauza unei acțiuni este ... .    

 

    

 

 

  Nivel 2 
 

1. În enunțul De frică, Ada s-a retras când femeia a întins mâna spre ea., circumstanțialul de 

cauză este ... . 

  

2. În enunțul Începând furtuna, ne-am adăpostit într-o cabană părăsită., circumstanțialul de 

cauză este exprimat prin ... . 

    

3. În enunțul Având în vedere împrejurările, rezultatele m-au mulțumit., circumstanțialul de 

cauză este exprimat prin ... . 

 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul Celebritățile sunt oameni cu posibilități financiare, dar bogăția nu-i determină 

să-i uite pe cei care nu sunt norocoși ca ei.,  există ... . 

două predicate 

verbale și două 

predicate nominale 

trei predicate verbale 

și două predicate 

nominale 

două predicate 

verbale și un predicat 

nominal 

patru predicate 

nominale 

 

2. În enunțul Îi pot spune astăzi colegei mele adevărul., verbul centru se combină cu ... . 

 

 

3. În enunțul Pentru noi sportul înseamnă sănătate și bucurie., verbul centru se combină cu .... 
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Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/22459901  

Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view21426272  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/22459901
https://learningapps.org/view21426272
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Circumstanțialul de scop este subordonatul facultativ al verbului care arată scopul 

(finalitatea) pentru care se realizează o acțiune. Întrebările la care răspunde 

circumstanțialul de scop sunt: 
CU CE SCOP? ÎN CE SCOP? 

Circumstanțialul de scop 
 

Aplicația 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 
 

 

 

 

 

 
 

Circumstanțialul de scop poate depinde de un verb care are categoria modului sau 

de o formă verbală nepersonală: 

Exemple:  Învață spre mulțumirea tuturor.  Pornind la cules, ne-am trezit devreme. 

    

Circumstanțialul de scop poate fi exprimat prin:  

 substantiv 

 pronume 

 numeral 

precedat de prepoziție 

Exemplu: Elena se pregătește pentru examen.  

Exemplu: Ana are teză și pentru ea învață zilnic.  

Exemplu: Victor va participa la două concursuri și pentru cele 

două se antrenează zilnic. 

 verb la infinitiv cu 

prepoziție 

Exemplu: Am fost la bibliotecă pentru a consulta un dicționar 

mai vechi.  

 verb la supin Exemplu: În Ajun, au plecat la colindat.  
 

Circumstanțialul de scop poate sta înainte sau după elementul de care depinde. Când stă înaintea 

acestuia, circumstanțialul de scop se desparte prin virgulă de restul comunicării: 

Exemplu: Pentru a te vedea, am venit de departe. 
 

Circumstanțialul de scop precedat de prepoziția PENTRU nu trebuie confundat cu 

circumstanțialul de cauză precedat de aceeași prepoziție. 

 

 

 

În cazul circumstanțialului de scop, acesta este 

plasat în timp după acțiunea cuvântului 

determinat. 

Exemplu:  L-am chemat pentru a-l ajuta.  
(raport de posteritate, întâi l-am chemat și apoi l-am ajutat) 

 

Dacă este circumstanțial de cauză, acesta 

este plasat în timp înaintea acțiunii 

cuvântului determinat. 

Exemplu: A plâns pentru observația 

făcută.  
(întâi i s-a făcut observația, apoi a plâns)  
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         Nivel 1 

1. Subordonatul facultativ al verbului care arată finalitatea unei acțiuni este ... .  

2. În enunțul Radu a plecat în oraș după cumpărături., circumstanțialul de scop este exprimat 

prin ... . 

 

3. Circumstanțialul de scop din enunțul Recitind romanul pentru scrierea unui referat, am 

găsit un pasaj emoționant., este ... . 

 

  

 

 

  Nivel 2 
 

1. În enunțul Pictorul a folosit culori reci pentru a reda peisajul acela., circumstanțialul de 

scop este exprimat prin ... . 

  

2. Enunțul în care cuvântul cumpăraturi este circumstanțial de scop este ... . 

Adina se duce la 

cumpărături. 
Am niște cumpărături 

în portbagaj. 

Vorbeam cu colegii 

despre cumpărăturile 

pentru petrecere. 

Cumpărăturile sunt 

grele. 

 

3. În enunțul Am revizuit compunerea în scopul îmbunătățirii ei., circumstanțialul de scop este 

... . 

 

 

 

  Nivel 3 

1. Apare un circumstanțial de scop în enunțul ... . 

Fabricarea automobilului 

s-a oprit pentru vicii de 

proiectare. 

Am plecat la țară 

pentru două 

săptămâni. 

Am cumpărat flori 

pentru aniversarea 

Andreei. 

Am plecat la munte 

cu prietenii. 

 
 

2. În enunțul Alina merge la concert pentru a asculta simfonia preferată., verbul se combină 

cu ... . 

 

3. În enunțul Deși mama ne-a pedepsit pentru tine, am trecut azi pe la voi pentru a te vedea., 

cuvintele subliniate au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 
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Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view21427412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21427412
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UNITATEA 3 
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  Textul liric 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a  cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse 

CS 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii  

         
  
 
 
 
 
 
     Versificația sau prozodia se ocupă cu regulile de construcție a poeziei. 
 

     Versul este un rând dintr-o poezie, sfârșit cu un spațiu gol. Versul poate începe cu literă mare 

sau cu literă mică.  

        

 

 

 

 

 

 

 

       

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Poezia este un mod în care se îmbină cuvintele pentru a le da o 

sonoritate particulară prin folosirea armonioasă a unor reguli ritmice, metrice 

și muzicale.       

 Denumirea vine din limba greacă, de la poiesis, care înseamnă 

„facere“, „creare“.  
 

Măsura reprezintă numărul de silabe dintr-un 

vers. Aceasta poate fi: 

 scurtă, de 5 – 6, 7 – 8 silabe; 

 lungă, de 12 – 18 silabe; 

 medie, de 9 – 11 silabe.  

Măsura poate fi constantă în toată poezia sau poate 

varia.  
 

Strofa este o grupare de versuri, în număr variabil, 

despărțită de alte asemenea unități printr-un rând 

alb (numit blanc). Tipurile de strofă mai des 

întâlnite sunt cele cu: 

 două versuri (distih); 

 trei versuri (terțină); 

 patru versuri (catren). 

Rima constă în potrivirea sunetelor de la sfârșit de vers, începând cu ultima vocală accentuată. Tipurile de 

rimă dintr-un catren sunt:  

• rima împerecheată – rimează primul vers cu al doilea și al treilea cu al patrulea  (a a b b);  

• rima încrucișată – rimează primul vers cu al treilea și al doilea cu al patrulea  (a b a b);  

• rima îmbrățișată – rimează primul vers cu al patrulea și al doilea cu al treilea  (a b b a);  

• monorima – rimează toate versurile din strofă (a a a a).  

      

Există și rimă imperfectă, când se potrivesc numai vocalele accentuate de la sfârșit de vers, consoanele 

fiind diferite (creștet – veșted). 
 

Ritmul constă în succesiunea regulată și armonioasă a silabelor accentuate și neaccentuate dintr-un vers. 

Versurile moderne pot fi: 

 albe (când păstrează ritmul și măsura, dar nu au rimă); 

 libere (când renunță la ritm și rimă și au măsură variabilă). 
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      Text-suport: „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-

251346443  

 
  
 
  Nivel 1 

 

1. Poezia dată este alcătuită din ... strofe, însumând ...versuri.  

 

2. Poezia are rimă ... .   

 

3. Primele două versuri din ultima strofă au măsura de ... . 

 

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Versurile din strofa de mai jos au rimă ... . 

„De mult mă lupt cătând în vers măsura, 

Ce plină e ca toamna mierea-n faguri, 

Ca s-o aștern frumos în lungi șiraguri, 

Ce fără piedici trec sunând cezura.” 

 (Mihai Eminescu, Iambul)  

 

2. Versurile din strofa de mai jos au rimă ... și măsura de ... . 

„Aș vrea cu tine să mă duc departe, 

La Polul Nord, sub cerul de opal, 

Când gheața mării clare se desparte 

În blocuri plutitoare de cristal. 
(Otilia Cazimir, Vis alb) 

 

3. Versurile din strofa de mai jos au rima ... și măsura de ... . 

„Sara pe deal buciumul sună cu jale, 

Turmele-l urc, stelele scapără-n cale, 

Apele plâng, clar izvorând în fântâne; 

Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.” 

(Mihai Eminescu, Sara pe deal) 

 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443
https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443


                                                                                                                                                

 - 48 -  
 

  
 
  Nivel 3 

 

1. Versurile din strofa de mai jos au rimă ... și măsura de ... . 

„Afară-i toamnă, frunză-mprăștiată, 

Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri; 

Și tu citești scrisori din roase plicuri 

Și într-un ceas gândești la viața toată.” 

(Mihai Eminescu, Sonete) 

 

2. Dintre versurile de mai jos, sunt versuri libere cele din poezia ... . 

„Mă ridicam, 

scuturându-mi lin 

undele. 

Apele se retrăgeau 

tăcute, geloase. 

Plopii mi-atingeau 

umerii, tâmplele 

cu umbrele lor 

melodioase.”     

(Nichita Stănescu, 

Dimineață marină) 

„Cine ești, ori ce ești, 

Abur ori duh coborât 

din povești, 

Undă prelinsă să mă 

învenine, 

Stea fulgerată în 

mine?”      

(Nicolae Labiș, Fior) 

„Frumoaso, 

ți-s ochii-așa de negri încât seara  

când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare  

că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul  

din care tainic curge noaptea peste 

văi  

și peste munți și peste șesuri,  

acoperind pământul  

c-o mare de-ntuneric.” (Lucian 

Blaga, Izvorul nopții) 

„Din umbra falnicelor 

bolți 

Ea pasul și-l 

îndreaptă 

Lângă fereastră, 

unde-n colț 

Luceafărul așteaptă.”     

(Mihai Eminescu, 

Luceafărul) 

 

3. Versurile din strofa de mai jos au rimă ... și măsura de ... . 

„Seară palidă, şi-n ceruri, ochi de îngeri plini de raze... 

Adierea îşi ascute fremătările pe stânci, 

Se iuţeşte, se-ntremează, mişcă unda şi-i dă brânci 

Până ce-n galop o pleacă de-a-n călare pe talaze.” 
(Alexandru Macedonski, Lewki) 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                    

Link:  https://learningapps.org/view23984130  

 

https://learningapps.org/view23984130
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Caracteristicile textului liric 
 
Aplicația recomandată:  Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

 

 

 Transmiterea de emoții, sentimente și stări într-o operă artistică se numește lirism.  

 

 Textul liric exprimă în special stări, sentimente, 

dar și idei, aspirații, fiind caracterizat de subiectivitate, 

pentru că autorul inventează un univers ficțional ce 

reprezintă o percepție individuală asupra lumii. 

 
 Vocea care enunță discursul poetic este 

ficțională, existând numai în interiorul textului și 

reprezentând un sine imaginar. Această voce nu este a 

autorului ca persoană cu existență reală, ci reprezintă o 

ipostază umană (îndrăgostitul, copilul, geniul, 

inadaptatul, contemplatorul naturii, revoltatul etc.).  

 

 Subiectivitatea este vizibilă în utilizarea: 

 persoanei I, singular - exprimă impresii personale; 

 persoanei I, plural - sugerează ideea de cuplu sau de colectivitate; 

 persoana a II-a, singular și plural - comunicarea unor sentimente și idei individuale.  

 

Când textul este la persoana a III-a, subiectivitatea se observă în: 

 exclamații și interogații la care nu se așteaptă răspuns 

 cuvinte care exprimă senzații, emoții, sentimente (ah!, vai!, of!).  

 
Limbajul are o expresivitate sporită, obținută din diversitatea figurilor de stil și a imaginilor 

artistice.  

Textul liric este caracterizat prin muzicalitate, redată de repetarea unor sunete, a unor 

cuvinte sau a unor versuri și prin elementele de versificație. 

 

        Text-suport: „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu 

              https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443  

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443
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  Nivel 1 

 

1. În poezia „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu, prezența verbelor la timpul viitor indică 

... . 

 

2. Verbele din textul-suport care indică exteriorizarea sentimentelor transmise sunt cele din 

seria ...  

a răsări, a preface, a 

închide, a șuiera 
a răsări, a preface, a 

crește, a șuiera 
a acoperi, a preface, a 

crește, a șuiera 
a răsări, a se teme, a 

crește, a a vedea 

 

3. Vocea care enunță discursul liric în textul dat îi aparține ... . 

 

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Propoziția „A venit toamna...” din primul vers sugerează ... . 

rotirea ciclică a 

anotimpurilor 
începutul școlii 

începutul unei stări de 

tristețe 
a sosit acest anotimp 

 

2. Propoziția „...acoperă-mi inima cu ceva” din primul vers sugerează ... .  

protejează-mă împotriva 

frigului 
alină-mi tristețea 

nu mă lăsa să spun ce 

simt 

ajută-mă să mă 

încălzesc 

 

3. În contextul poeziei, substantivul umbra semnifică ... . 

  

 

  
 
  Nivel 3 

 

1. Tema poeziei este ... .  

 

2. Versurile  „Mă tem că n-am să te mai văd, uneori/[...]/ că ai să te ascunzi într-un ochi 

străin”  sugerază că îndrăgostitul se teme ... . 

 

de plecarea iubitei 

într-o călătorie 
că persoana iubită o 

să dispară 
de renașterea iubirii 

de ademenirea iubitei 

într-o altă relație de 

dragoste 
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3. Versul „or să-mi crească aripi ascuțite până la nori”  sugerează ... . 

dorința 

îndrăgostitului de a  

zbura 

posibilitatea de a 

transfigura suferința în 

creație artistică 

faptul că 

îndrăgostitul este 

cuprins de 

entuziasm 

îndrăgostitul se 

transformă în pasăre 

 
 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                                          

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/620f95a2a152bc001dd39bc9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/620f95a2a152bc001dd39bc9
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Limbajul figurat 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

CS 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii  

 

O trăsătură importantă a textelor lirice este reprezentată de expresivitatea sporită, 

realizată cu ajutorul limbajului predominant figurat, care stă la baza diverselor figuri de stil și a 

imaginilor artistice. 

 Epitetul este figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau a unui verb 

prin cuvinte ce evidențiază însușiri deosebite ale obiectului sau ale acțiunii. Epitetul poate fi 

exprimat prin: 

 adjectiv  

Exemplu: „mii de flururi mici, albaștri” - Călin (file din poveste) de Mihai Eminescu 

 adverb  

Exemplu:  „Astfel zise lin pădurea” – O, rămâi... de Mihai Eminescu 

 substantiv ce indică nume de metale prețioase, pietre prețioase, materii etc.  

Exemplu:  „De treci codrii de aramă“ – Călin (file din poveste) de Mihai Eminescu 

 

Personificarea este figura de stil prin care se atribuie însușiri omenești unor ființe 

necuvântătoare, unor lucruri sau unor fenomene ale naturii. Personificarea se obține: 

 combinând un substantiv: 

  cu un verb care arată o acțiune omenească 

        Exemplu:  „buciumul sună cu jale“- Sara pe deal de Mihai Eminescu 

  cu un adjectiv care arată o însușire omenească 

 Exemplu:  „La voiosul luminiș“ – La mijloc de codru de Mihai Eminescu 

 punând substantivul la cazul vocativ  

Exemplu:  „Luncă, luncă, dragă luncă“ – Lunca din Mircești de Vasile Alecsandri 

 

 

 

 Comparația este figura de stil cu ajutorul căreia se exprimă un raport de asemănare între 

două persoane, obiecte sau acțiuni, cu scopul de a evidenția unul dintre termeni. Între termenii 

comparației, apar prepoziții sau grupuri unitare de cuvinte cu rol de legătură: ca, precum, cât, 

asemenea, aidoma, la fel ca, asemănător cu, întocmai ca etc. 
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      Exemple: 

 „A țesut subțire pânză străvezie ca o mreajă.” (Mihai Eminescu, Călin (file din poveste))  

 „Sufletul meu arde-n iubire ca para.” (M. Eminescu, Sara pe deal) 

 „El privea la viitor cum ai privi în fundul unui lac liniștit și limpede ca lacrima.” (Mihai 

Eminescu, Sărmanul Dionis) 

      

 

 Repetiția este o figură de stil care constă în reluarea unor cuvinte, îmbinări de cuvinte 

sau enunțuri, cu scopul de a fi evidențiate prin insistență sau de a întări o idee. 

Exemplu:  „Mircea însuși mână-n luptă vijelia-ngrozitoare, 

        Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare.” (Mihai Eminescu, Scrisoarea III) 

      

 

 Enumeraţia este figura de stil care constă în înșiruirea mai multor termeni de același fel 

(substantive, adjective, verbe etc.), pentru a atrage atenția asupra aspectelor descrise, pentru 

accentuarea ideii exprimate sau pentru detalierea imaginii prezentate. Termenii unei enumeraţii 

se despart prin virgulă. Uneori, termenii enumerației sunt așezați la distanță unul de altul. 

Enumerația se poate combina și cu alte figuri de stil. 

Exemplu: „Iată-mă condamnat pentru neștiință, 

  pentru plictiseală, 

  pentru neliniște, 

  pentru nemișcare.” (Nichita Stănescu – A cincea Elegie) 

 

 

 Metafora este o figură de stil prin care se trece de la semnificația obișnuită a unui cuvânt 

sau a unei expresii la o altă semnificație, pe baza unei comparații subînțelese. (în limba greacă, 

metaphora înseamnă „transfer“).  

Exemplu:  „O fată frumoasă e 

  mirajul din zariște, 

  aurul graiului, 

  lacrima raiului.”  (Lucian Blaga, Catrenele fetei frumoase) 

 

Tradițional, metafora este considerată o comparație prescurtată. Mecanismul său de producere 

presupune ca al doilea termen al comparației să fie folosit în locul primului termen, care se 

elimină:  

Exemplu:  
Râul străbate pădurea ca un șarpe argintiu.  →  Șarpele argintiu al râului străbate câmpia. 

      

 Nu toate metaforele pot fi explicate însă printr-o analogie. Metafora dezvăluie legături 

neașteptate între diferite aspecte ale lumii, între trăirile individului și universul exterior. Sensul 

metaforei depinde de context și implică devieri de la sensul propriu al cuvântului. Metafora se 

poate construi cu ajutorul substantivului („iarbă de omăt, păr de aur” – Mihai Eminescu), dar și 

al verbului („cuibar rotind de ape” – Mihai Eminescu). Se poate combina și cu alte figuri de stil, 

precum enumerația, repetiția, epitetul. 
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Text-suport: „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-

251346443  

 
  
 
  Nivel 1 

 

1. Elementele terestre și cosmice prezente în poezia „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu 

sunt ... . 

  

2. Dintre figurile de stil, în versul „că or să-mi crească aripi ascuțite...” apare ... . 

   

3. Elementele fundamentale ale universului care apar în poezie sub diferite forme sunt ... . 

 

 

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Figurile de stil care se regăsesc în versurile de mai jos sunt ... . 

„Sub sticlă-ntr-o cutie adunate, 

  un pumn de lucruri mici, carbonizate: 

  un toc, un ban, o zgardă ruginită, 

 un fluier sfărâmat de dinamită...”  
(Eugen Jebeleanu, Lidice) 

  

2. Figurile de stil care apar în versurile de mai jos sunt ... . 

„Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară, 

Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, 

Stelele nasc, umezi pe bolta senină, 

Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.” 

(Mihai Eminescu, Sara pe deal)  

 

3. Figurile de stil care apar în versurile:   

„Ah! în curând satul în vale-amuţeşte; 

Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbeşte.” (Mihai Eminescu, Sara pe deal) sunt ... . 

  

 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443
https://www.slideshare.net/carminavolanin/emoie-de-toamn-de-nichita-stnescu-251346443
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  Nivel 3 
 

1. Structura metaforică „frunză de pelin” din ultimul vers al primei strofe din textul dat 

sugerează, în plan figurat ... . 

 

2. Primul vers al strofei a treia, „Și-atunci mă apropii de pietre și tac”, sugerează că ... . 

pietrele devin martore 

ale trăirilor interioare 

ale îndrăgostitului 

pietrele știu să 

păstreze un secret 

îndrăgostitul nu 

dorește să-și facă 

cunoscute 

sentimentele 

pietrele pot garanta 

că sentimentele 

îndrăgostitului sunt 

durabile 

 

3. Ultima strofă a poeziei transmite ideea că ... . 

artistul este capabil să 

creeze opere durabile 

artistul, prin harul 

său, poate transforma 

o emoție în artă pură 

artistul poate crea o 

operă indiferent de 

starea sa afectivă 

operele de artă nu 

sunt înțeles de oricine 

 

 

 

 

Aplicația:  Wordwall                                                                                                          

Link: https://wordwall.net/ro/resource/29074658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/29074658
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Substantivul. Locuțiunea substantivală 
 

Aplicația 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 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Substantivele pot fi simple și compuse.  

Substantivul este de trei genuri: 

masculin: 

copil, băiat, copac, Matei 
feminin: 

copiliță, fată, flooare, Andreea 
neutru: 

dulap, tren, scaun, creion 

 

În limba română, se pot forma substantive feminine de la masculine și invers, cu ajutorul unor 

sufixe, numite sufixe moţionale.  

Exemple: avocat – avocată; român – româncă; împărat – împărăteasă, doctor – doctoriță,  

zmeu - zmeoaică, curcă - curcan, rață - rățoi 

 

Există substantive nume de animale, de funcţii sociale etc. care au o singură formă pentru 

masculin sau feminin (substantive epicene). 

Exemple: persoană, rudă, decan, hipopotam, jder, cămilă, balenă, animal, muscă, macrou, vrabie  

      

Substantivele au două numere:  

singular, când indică un obiect plural, când indică două sau mai multe obiecte 

 

Există substantive numărabile și nonnumărabile. Cele nonnumărabile pot fi: 

Substantivul este partea de vorbire care denumește, în sens larg, obiecte (ființe, lucruri, 

fenomene ale naturii, însușiri, acțiuni, stări sufletești). 

Substantivele sunt: 

 comune (denumesc clase de obiecte de același fel) 

Exemple: copil, familie, veselie, câine, bunătate 

 proprii (denumesc individualități) 

Exemple: Diana, Sibiu, Statele Unite ale Americii, Carpați, Olt, Crăciunul, 

Patrocle etc. 
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 defective de plural (singularia tantum), adică au numai singular 

Exemple:  sânge, feudalism, aur, fotbal, ulei etc. 

 defective de singular (pluralia tantum), adică au numai plural 

Exemple:  blugi, tăieței, ochelari, aplauze etc. 

 

 Substantivele masive sunt substantive nonnumărabile care denumesc materii și își 

păstrează caracteristicile, chiar dacă sunt împărţite. 

Exemplu:  Cumpăr  brânză. (materia)  Am luat brânzeturi diferite. (sortimente) 

      

 Substantivele colective au formă de singular și înţeles de plural. Pot fi obţinute și prin 

derivare cu sufixe. 

Exemple: roi, pâlc, cireadă, dinastie, ligă, clasă, mulțime, făget, aluniș, apăraie etc.  

     

 Substantivele pot fi nearticulate și articulate cu articol hotărât sau cu articol nehotărât.  

 

 Substantivul are cinci cazuri:  

 nominativ, când este subiect și nume predicativ;  

 acuzativ, când este complement direct, complement prepoziţional, circumstanțial și 

atribut prepoziţional;  

 dativ, când este complement indirect;  

 genitiv, când este atribut genitival (uneori, precedat de articol genitival);  

 vocativ, când arată o chemare, o atenţionare și nu îndeplinește funcţie sintactică. 

     

 Locuţiunea substantivală este grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un 

substantiv și se comportă în propoziţie ca substantivul. Cele mai multe locuţiuni substantivale 

provin din locuţiuni verbale în care verbul este substantivizat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 strângere în brațe (îmbrățișare) 

 ținere de minte (memorie) 

 părere de rău (regret) 

 încetare din viață (moarte) 

 făcător de bine (binefăcător) 

 băgare de seamnă (atenție) 

 aducere-aminte (amintire) 

 nod în papură (cusur) 

 punct de vedere (opinie) 

 verzi și uscate (palavre) 

 un nu știu ce (necunoscut) 

 purtător de cuvânt (mesager) 
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  Nivel 1 

 

1. Există numai substantive colective în seria ... . 

 

2. Există numai substantive nonnumărabile în seria ... .    

 

3. Apare o locuțiune substantivală în enunțul ... .     

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Sunt formate cu sufix moțional toate cuvintele din seria ... . 

 

2. Sunt scrise corect toate substantivele compuse din seria ... . 

 

 

3. Au o singură formă pentru masculin și feminin toate substantivele din seria ... . 

 

  
 

echipă, pâlc, bucată, 

tufiș,  copac 

frunziș, umbrelă, 

grămadă, avocat, oraș 

zmeuriș, bostănărie, 

juriu, armată, grup 

muriș, regiment, 

articol, cireadă, nas 

ochelari, unt, miere, 

școală, argint, dinte, 

chimie, feudalism, zori, 

brazi, broască, fier 

fizică, studențime, brânză, 

șale, aplauze, creștinism 

lapte, mușețel, rouă, 

spaghete, blugi, tenis 

Mihai nu a băgat de 

seamă că ai plecat. 

Nu mai putea de părere 

de bine că l-ai ajutat. 

M-ai scos din minți 

cu pretențiile tale. 

I-a dat o mână de ajutor 

colegului de bancă. 

păuniță, țărancă, 

vulpoi, găscan, elevă 

rândunică, prințesă, 

rățoi, mulțime, colegă 

broscoi, preoteasă, 

veveriță, rămurică, ducesă 

struț,  sculptoriță, petrecere, 

avocată, bucureșteancă 

floarea soarelui, rea-

credință, pasărea 

paradisului, Copșa 

Mică, Moș Nicolae 

floare-de-colț, rea-

credință, bunăvoință, 

Cluj-Napoca, Moș 

Crăciun 

floare de colț, 

bunăcredință, Ștefan 

cel Mare, Anul Nou, 

bună-voință 

pasărea-paradisului, 

reacredință, Făt 

Frumos, Ștefan Cel 

Mare, Moș Crăciun 

persoană, gâscă, star, 

cămilă, vultur, cocoș 
păstrăv, rudă, leu, 

molie, crap, vițel 
părinte, elefant, libelulă, 

struț, victimă, muscă 
furnică, balenă, măgar, 

vulpe, călăuză, păianjen 
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  Nivel 3 
 

1. În enunțul „Ascultam vrăjită povești cu zâne la umbra teiului din livada bunicilor.”, există 

... . 

       
2. În enunțul „Le-am spus colegilor fabula cu ariciul, auzită de la unchiul meu.”,  există, în 

ordine ... . 

 

 

3. În fraza „Numai albastrul limpede al cerului se pătează de un punct negru; e un vultur 

prădalnic care ocolește din înălțimile văzduhului o sprințară veveriță.” (C. Hogaș), există 

...  

 

 
 

Aplicația: Quizizz                                                                                                                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/620fad61541b2a001eac65e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/620fad61541b2a001eac65e3
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Prepoziția. Locuțiunea prepozițională 
 

Aplicația 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă  
 

Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care leagă un atribut, un complement sau un 

circumstanţial de cuvântul determinat. După alcătuire, prepoziţiile sunt: 

simple, când sunt alcătuite dintr-un singur termen:  

PE, SPRE, DIN, FĂRĂ, ÎN, CU PRIN, ÎNTRE 

 

compuse, când sunt alcătuite din doi sau mai mulţi termeni:  

 DESPRE, ÎNSPRE, DINSPRE, DE LA, DE PE, DE PE 

LA, DE PE LÂNGĂ, DE SUB, PE LA, DE PESTE 

 

Unele prepoziţii sunt purtătoare de sens, exprimând informații legate de loc (sub, lângă, spre, în 

etc.) sau de timp (după), altele au numai rol de legătură (de, pe, la, cu, a etc.).  

Unele prepoziţii au sens în anumite contexte (Cartea este pe masă.), iar în alte contexte sunt 

lipsite de sens (O cunosc pe Valeria.) 

        

Grupul unitar de cuvinte care se comportă ca o prepoziţie se numește locuțiune prepozițională. 

Exemple: în afară de, cu privire la, în raport cu, față de, împreună cu, în fața, în spatele, de-a 

lungul, în mijlocul, în preajma etc 

      

Locuţiunile prepoziţionale nu trebuie confundate: 

 cu asocierile libere de cuvinte care au tendinţa de a 

deveni locuţiuni, dar care, permiţând asocierea cu un 

adjectiv, dovedesc slaba coeziune a grupului: 

din cauza (din importanta cauză),  

cu scopul (cu scopul mărturisit),  

din punct de vedere (din punct de vedere economic) 

 

 cu grupurile ce conţin adverbe care îndeplinesc 

separat funcţie sintactică, de tipul: 

aproape de ..., departe de ..., alături de ... 

 

Exemplu: Locuiesc aproape de un teatru. (aproape 

și de un teatru sunt circumstanțiale de loc) .    

 

 

În limba română, prepoziţiile și locuţiunile prepoziţionale cer cazurile:  

 acuzativ, majoritatea prepoziţiilor (spre, în , pe, după, din, despre, către, de pe la etc.) și 

locuţiunile prepoziţionale care au ca ultim termen o prepoziţie de acuzativ (faţă de, în loc 

de, în afară de, conform cu, împreună cu, în raport cu, referitor la, cu privire la  etc.);  

 genitiv, prepoziţiile asupra, contra și cele provenite din adverbe prin articulare (deasupra, 

dedesubtul, înaintea, înăuntrul etc.) și locuţiuni prepoziţionale ca în faţa, în spatele, în 

mijlocul, în urma, de-a lungul, de-a latul, în jurul, de jur împrejurul, în preajma, în inima 

etc.;  
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 dativ, prepoziţiile datorită, mulţumită (provenite din participii), graţie (provenită din 

substantiv). 

 

 Într-o enumerare de substantive în cazul genitiv cerute de o prepoziţie sau de o locuţiune 

prepoziţională specializată, articolul genitival apare înaintea fiecărui termen: Pisica s-a aruncat 

asupra vrăbiilor și a porumbeilor. Astfel, prepoziţiile care cer genitivul se pot deosebi de cele 

care cer dativul. 
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  Nivel 1 

 

1. Există numai prepoziții în seria ... . 

cu, sau, pentru, de la, 

fără, înspre 
de pe lângă, din, 

despre, cu, pe, printre 
prin, de, să, între, 

spre, sub 
către, la, de prin, 

fiindcă, dinspre, în 

 

2. În enunțul „Pisica noastră preferă să stea pe fotoliul din răchită al mamei, așezat lângă 

fereastra dinspre stradă.”, există ... . 

    

3. În enunțul „Terenul de sport de la ieșirea din sat fusese amenajat de pe vremea când aveam 

10 ani.”, există ... . 

      

  
 
  Nivel 2 
 

1. În enunțul „Pisica a sărit peste gard și s-a repezit asupra unui porumbel, acesta scăpând 

datorită zborului.”, prepozițiile cer, în ordine, cazurile ... . 

        

2. Există o locuțiune prepozițională în enunțul ... . 

 

3. Este greșit formulat enunțul ... . 

 

 

  
 
  Nivel 3 
 

1. În enunțul „Am luat autobuzul de la Dumbrava, din dreptul Teatrului Național „Radu 

Stanca”, ca să merg până la prietena mea.”, există ... . 

 

2. În enunțul „Fiind plecat după bilete, a intrat în sală după Diana și s-a așezat după ușă.”, 

prepoziția după indică, în ordine, următoarele circumstanțe ... . 

 

 

Strada a fost inundată 

din cauza regretabilă 

a înfundării canalelor. 

Alina locuiește 

aproape de școală. 

În preajma parcului 

din localitate se află 

un loc de joacă. 

A venit cu scopul 

declarat de a mă lua 

la plimbare. 

Te sun în pauza 

publicitară. 

Pe tren, nu am avut 

semnal la mobil. 

Merg cu prietenii la 

mall. 

S-a ridicat de pem 

scaun. 
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3. În enunțul „Actorul a ajuns în culisele teatrului în preajma începerii spectacolului 

mulțumită taximetristului care a condus prudent.”, există ... . 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                    

Link: https://learningapps.org/view23983002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23983002
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Posibilități combinatorii ale substantivului 
 
Aplicații recomandată:  Wordwall, Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

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

CS 4.2. Exprimarea clartă a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

 

În grupul verbal, substantivul are două funcţii sintactice speciale: subiect și nume predicativ. 

Subiectul intră cu predicatul verbal sau nominal într-o relaţie de interdependenţă (verbul impune 

substantivului cu funcția de subiect cazul nominativ, iar subiectul impune verbului predicat 

persoana și numărul), iar numele predicativ intră într-o relație ternară cu subiectul și cu verbul 

copulativ.  

 

Subiectul poate fi: 

 

 

 

Numele predicativ poate fi exprimat prin substantiv în cazul:  

 nominativ: Diana este fiica mea. 

 acuzativ cu prepoziţie/locuțiune prepozițională 

Exemplu:  Poșeta este din piele.; Cronica a fost cu privire la jocul actorilor.  

 genitiv cu prepoziţie/locuțiune prepozițională 

Exemplu: Maria este împortiva violenței.; În dispută, Ana a fost de partea Mariei. 

 

Substantivul este centru al unui grup nominal, când i se subordonează diferite atribute 

(substantivale, adjectivale, pronominale, adverbiale, verbale). Substantivul este adjunct într-un 

grup nominal când îndeplinește funcție sintactică de atribut.  

 

Atributul substantival poate fi: 

 atribut substantival genitival, cazul genitiv: Haina fetei este nouă.  

 atribut substantival prepozițional, cu prepoziții/ locuțiuni prepoziționale 

 în cazul acuzativ: Întâlnirea cu colegii a fost interesantă.  

   Comportamentul lui față de prieteni lasă de dorit.  

 

 în cazul genitiv: Lupta împotriva fumatului este de lungă durată.  

   Plimbarea de-a lungul apei a liniștit-o.  

Substantivul se poate combina în enunț cu alte cuvinte și poate avea valoare de centru sau de adjunct. 

 

simplu: Paul citește zilnic. 
 

multiplu: Paul și Diana se întâlnesc zilnic. 
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 în cazul dativ: Reușita grație talentului l-a mulțumit pe Mihai. 

 atribut substantival în nominativ: Verișoara Clara este mereu veselă.  

 atribut substantival în dativ:  Acordarea de premii elevilor merituoși este lăudabilă.  

    Matei este văr cumnatei mele.  

 

Atunci când determină un verb sau un adjectiv, substantivul este adjunct și îndeplinește 

următoarele funcții sintactice:  

complement direct cazul acuzativ 
Citesc romane polițiste.  

O văd pe Ana 

complement prepozițional 
cazul acuzativ 

cazul genitiv cu prepoziție 

Matei este apt de muncă.  

Mă tem de certuri.  

Elena militează împotriva nedreptății. 

complement indirect caz dativ Le-am oferit fetelor mărțișoare. 

circumstanţial de loc 
cazul acuzativ 

cazul genitiv cu prepoziţie sau 

locuţiune prepoziţională 

A lăsat cumpărăturile pe masă.  

A alergat în jurul terenului de sport. 

circumstanţial de timp 
cazul acuzativ 

cazul genitiv cu prepoziţie sau 

fără prepoziţie 

A călătorit luni de zile.  

A intrat după prietena lui.  

A sosit înaintea colegilor. 

circumstanţial de mod cazul acuzativ cu prepoziţie Desenează cu plăcere. 

circumstanţial de cauză cazul acuzativ cu prepoziţie Am greșit exercițiul dintr-o neatenție. 

circumstanţial de scop cazul acuzativ cu prepoziţie 
Învață pentru obținerea unor rezultate 

mulțumitoare. 

 



                                                                                                                                                

 - 66 -  
 

 
  
 
  Nivel 1 

 

1. Substantivele cu rol de centru pot avea adjuncți cu funcție sintactică de ... . 

  

2. Față de verb centru cu funcție sintactică predicat, substantivul are funcție sintactică de ... . 

      

3. Substantivele care îndeplinesc funcție sintactică de complement sau de circumstanțial pot 

avea centru (pot determina) ... .  

    

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Enunțul în care substantivul este centru și adjunct în același timp este ... . 

Fata citește un roman. 
Am citit un roman 

interesant. 
Elevii învață zilnic 

lecțiile. 
Alex a discutat cu plăcere 

despre excursie. 

 

2. Substantivele centru din enunțul „Colega Diana este o dansatoare talentată.”, se combină 

cu ... . 

  

3. Substantivele centru din enunțul „Cartea Andrei este pe masa din hol.” sunt determinate de 

... .  

 
 
  
 
  Nivel 3 
 

1. Substantivele din enunțul „Dan a devenit căpitanul echipei de fotbal.”, substantivele 

îndeplinesc în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. În enunțul „Le-am arătat colegilor tableta primită de la bunica din Pitești.”, substantivele 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

3. În fraza „Toți prietenii lui Andrei sunt împotriva copiatului și luptă contra violenței.”, 

substantivele îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 
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Aplicația: Wordwall                                        

Link: https://wordwall.net/ro/resource/29140407 

 

Aplicația: Quizizz                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6212445bca5e82001d94df59  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/29140407
https://quizizz.com/admin/quiz/6212445bca5e82001d94df59
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Adjectivul. Locuțiunea adjectivală 
 
Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

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

CS 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

Adjectivele pot fi:  

 propriu-zise: copil cuminte, fată inteligentă  

 provenite din verb la participiu: roman citit, lecție învățată  

 provenite din verb la gerunziu: valuri spumegânde, prețuri crescânde 

 provenite din adverb: bărbat bine, haine gata  

     

Adjectivele sunt:  

•   variabile, când își modifică forma de vorbire; astfel, există adjective cu: 

 patru forme flexionare: perete alb, rochie albă, pereți albi, rochii albe 

 trei forme flexionare: stâlp mic, casă mică, stâlpi mici, case mici 

 două forme flexionare: băiat cuminte, fată cuminte, băieți cuminți, fete cuminți. 

•   invariabile, când nu își modifică forma în vorbire: roz, kaki, oliv, gri, lila, bordo, bej, crem, 

ecru, mov, eficace, cumsecade, ditamai, doldora, feroce, precoce, meteo, atroce, ecosez. 

      

Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat.  

Adjectivele pot avea grade de comparație (de intensitate):  

pozitiv: dulce  

 
comparativ: 

 de superioritate: mai dulce 

 de egalitate: la fel de dulce 

 de inferioritate: mai puțin 

dulce  

superlativ: 

 relativ  

 de superioritate: cel mai dulce 

 de inferioritate: cel mai puțin dulce 

 absolut 

 de superioritate: foarte dulce 

 de inferioritate: foarte puțin dulce  

 

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect. 

Adjectivul determină un substantiv sau un substitut al acestuia (pronume sau numeral cu valoare pronominală). 
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Superlativul absolut poate fi redat și prin mijloace expresive: 

 adverbe legate de adjectiv prin prepoziţia de 

Exemple:  grozav, nemaipomenit, neînchipuit, așa, atât, oricât de harnic  

 verbe la supin puse după adjectiv 

Exemple:  harnic de speriat,  frumoasă de nespus  

 grupuri locuţionale  
Exemple:  din cale-afară de, cu totul și cu totul, peste măsură de harnic 

 adjective puse înaintea adjectivului și legate de adjectiv prin prepoziţia de  

Exemple:  putred de bogat; chinuitor de cald 

 adverbe provenite din substantive  

Exemple:  singur cuc, sănătos tun, foc de inteligent 

 adverbele ce și cât în enunțuri exclamative 

Exemple: Ce harnic ești! Cât de cuminte e fata! 

 repetarea adjectivului, a unor vocale sau consoane din adjectiv, silabisirea adjectivului: 

Exemple:  alllb, duuulce, fru-moa-să  

 prefixe (prea-, răz-, arhi-, extra-, super-, ultra-) și sufixe (-isim)  

Exemple:  ultradelicați, simplisim, hipersensibilă 

       

Există adjective care nu au grad de comparație, pentru că: 

 sunt la origine (în limba latină) comparative sau superlative:  

Exemple:  superior, inferior, anterior, posterior, optim, suprem, maxim, minim, superb, extrem 

 însușirea nu poate fi modificată:  

Exemple:  complet, principal, unic, fundamental, veșnic, mort, viu, definitiv 

 sensul cuvântului nu permite comparația:  

Exemple:  cosmic, acvatic, băimărean, bilologic, sulfuric, energetic etc 

         

Adjectivul stă, de obicei, după substantiv, dar poate sta și înaintea acestuia. Când stă înaintea 

substantivului, adjectivul preia, în cele mai multe contexte, articolul hotărât de la substantivul 

determinat: Silitoarea fată are rezultate bune la învățătură.   

       

Adjectivele pot fi obţinute prin derivare cu sufixe (auriu, băieţesc, darnic etc.) și prefixe 

(nedemn, subacvatic) și prin compunere (galben-pal, cumsecade) 

         

Locuţiunea adjectivală este grupul unitar de cuvinte care este sinonim cu un adjectiv și se 

comportă în propoziţie ca adjectivul. 

Exemple: de ispravă, de treabă, cu scaun la cap, de seamă, de folos, de prisos, de căpetenie, 

fără număr, fără sfârșit, fără sare și piper, luat de suflet, la locul lui, unul și unul, ca vai de el, 

cu judecată, de bine, tobă de carte, cu ochii în patru, cu capul în nori etc. 

 

Locuţiunile adjectivale pot avea grade de comparaţie. 
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  Nivel 1 

 

1. Există doar adjective propriu-zise în seria ... . 

 

2. Există doar adjective invariabile în seria ... . 

  

3. Sunt formate prin derivare toate adjectivele din seria ... . 

 

  
 
  Nivel 2 

 

1. Există o locuțiune adjectivală în enunțul ... . 

 

2. Sunt formate prin compunere toate adjectivele din seria ... .  

 

 

3. Există un adjectiv care nu poate avea grad de comparație în enunțul ... . 

 

 

 

 

 

vesel, citit, mic, roz, 

lucitor 
mare, cenușiu, 

strălucitor, trist, complet 
ascultat, încântător, 

verde, roșu, bun 
imens, veche, darg, 

scris, auzită 

bordo, kaki, mare, 

crem, complet, roz 

auriu, lunguieț, ecru, 

incert, vernil, otova 

bleu, cuminte, verde, 

mov, maro, eficace 

bej, cumsecade, oliv, 

ditamai, ecosez, atroce 

albăstriu, singuratic, 

cumsecade, castaniu, 

moțat 

cuminte, neinteresant, 

nărăvaș, cosmic, 

plumburiu 

fermecător, 

clarvăzător, vișiniu, 

plângăcios , plinuț 

auriu, frumușel, 

grabnic, lumesc, 

lemnos 

Băiatul era tare 

cuminte. 

Nevasta negustorului 

era zgârcită rău. 

Victor era un om cu 

două fețe. 

Ileana este nemaipomenit 

de veselă. 

roșu-închis, argintiu, 

străvechi, verde-

sticlă, est-european 

galben-pai, 

prietenesc, anglo-

român, propriu-zis, 

alb-murdar 

strălucitoare, medico-

legal, nou-născut, 

dulce-acrișor, 

albastru-deschis 

roșu-carmin, cuminte, 

galben-auriu, 

clarvăzător, româno-

englez 

Covorul din camera 

mea are un desen 

nostim. 

Personajul principal 

din textul citit este un 

preot. 

Băiatul era fericit 

alături de familia sa. 
Pavel a fost harnic de 

mic. 
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  Nivel 3 

 

1. Enunțul în care este greșit acordul adjectivului cu substantivul determinat este ... . 

 

2. Este greșit formulat enunțul ... . 

 

3. Există un adjectiv la gradul sperlativ absolut redat prin mijloace expresive în enunțul ... . 

 

 

 
 

Aplicația: LearningApps                                                    

Link: https://learningapps.org/vie24013424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina a avut o simplă 

răceală. 
Prețul mobilei cumpărată 

ieri a fost mare. 
Dantela rochiei albe 

este scumpă. 
Rochia roșie a fetei 

este nouă. 

Matei a dat un 

răspuns optim. 
Rezultatele lui Vlad 

sunt superioare. 
Esențial este adoptarea 

soluției cea mai eficientă. 
Paula s-a bucurat de 

excursia perfectă. 

Mihai era foarte 

mulțumit de 

rezultatele sale. 

Matei este un 

concurent grozav. 

Pisoiul alb era din 

cale-afară de 

blând. 

Așteptarea rezultatelor 

la evaluare a fost 

chinuitoare. 

https://learningapps.org/vie24013424
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Posibilități combinatorii ale adjectivului  
 
Aplicații recomandate:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

Adjectivul se combină în propoziție cu alte cuvinte, fiind adjunct sau centru.  

În calitate de adjunct, adjectivul are funcţia sintactică de: 

atribut adjectival în grupul nominal nume predicativ în grupul verbal 

 

Atributul adjectival poate determina:  

- un substantiv: M-a ajutat colega mai amabilă.;  

- un pronume: Dumneaei mai înaltă a văzut întreaga scenă..;  

- numeral cu valoare pronominală: Trei mai puțin pricepuți au luat note mici.  

Atributul adjectival se poate exprima prin:  

- adjectiv propriu-zis: Mircea este un băiat vesel. 

- adjectiv provenit din verb la participiu: Cartea citită l-a emoționat.  

- adjectiv provenit din verb la gerunziu: Valurile spumegânde au adus barca la mal. 

- adjectiv provenit din adverb: Am cumpărat haine gata.  

Numele predicativ se află într-o relaţie ternară, depinzând de subiect și de verbul copulativ: 

Mihaela este încântătoare. Victor pare bucuros rezultat. 

 

În calitate de centru, adjectivul este determinat de: 

 

 

 

 

 

 

       În calitate de centru, adjectivul are dublu rol, putând fi, în același timp, adjunct și centru.  

    

        

 complement prepoziţional: 

Elevul decis de a avea note mari învață zilnic. 

 complement indirect: 

Sportul este util oamenilor. 

 circumstanţial de loc: 

Maria ajută oamenii bolnavi la pat. 

 

 circumstanţial de timp:  

Dieta începută de două luni nu a dat rezultate. 

 circumstanţial de mod:  

Copilul este răutăcios fățiș. 

 circumstanţial de cauză:  

Dana este harnică din convingere. 

 circumstanţial de scop:  

Alina a fost silitoare pentru a obține nota maximă. 

 

Exemplu: În enunțul Copilul emoționat de rezultatele testului este lăudat de părinți., adjectivul emoționat 

este adjunct pentru substantivul copilul și centru pentru complementul prepoziţional de rezultatele. 
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  Nivel 1 

 

1. În enunțul „Trei copii mai veseli s-au oprit în parc.”, adjectivul depinde de un ... . 

  

2. În enunțul „Andra este mai drăguță decât surorile ei.”, adjectivul îndeplinește funcție 

sintactică de ... . 

 

3. În enunțul „Marii campioni se antrenează zilnic.”, adjectivul îndeplinește funcție sintactică 

de ... . 

       

  
 
  Nivel 2 

 

1. În enunțul „Lacrimile șiroinde îi spălau fața.”, atributul adjectival este exprimat prin ... . 

  

2. În enunțul „S-au luat măsuri anume în acest caz.”, atributul adjectival este exprimat prin ...  

 

3. În enunțul „Diana părea cea mai puțin interesată de sportul cu balonul rotund.”,  

adjectivele îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

  
                          
                       Nivel 3 
 

1. Adjectivele din enunțul „Campionul celebru era perseverent pentru a câștiga multe 

meciuri.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 
 

 

2. În enunțul „Antrenoarea atentă a promovat-o pe dansatoarea talentată, recomandând-o 

directorului interesat de noile talente.”, adjectivele îndeplinesc, în ordine, următoarele 

funcții sintactice ... . 
 

 

3. Adjectivul din enunțul „Persoanele care fac mișcare sunt vrednice de laudă.”, este centru 

pentru un ... . 
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Aplicația: LearningApps                                                 

Link: https://learningapps.org/view24014382  

 

Aplicația: Quizizz                                                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62127178793191001db3cd0d 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view24014382
https://quizizz.com/admin/quiz/62127178793191001db3cd0d
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UNITATEA 4  
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Structura textului narativ literar 
 

Aplicația recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

CS 2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea textelor diverse 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Textul epic este o operă literară bazată pe narațiune, în care un 

narator relatează întâmplări într-o succesiune logică și temporală și în care 

apar personaje care au diferite roluri în realizarea acțiunii.  
 

 Proza fantastică se caracterizează prin apariţia unui element 

misterios, inexplicabil, care perturbă ordinea fireasca a realităţii. 
 

 Trăsăturile naraţiunii fantastice: 

 

  existenţa celor două planuri: real-ireal; 

în planul lumii familiare pătrunde un 

eveniment misterios, inexplicabil prin 

legile naturale; 

 dispariţia limitelor de timp și de spaţiu 

la apariţia elemetului misterios/ ireal; 

 compoziţia gradată a naraţiunii întreţine 

tensiunea epică; 

 finalul este neașteptat și ambiguu, nu se 

optează pentru nicio explicație; poate fi 

nefericit, uneori tragic (moartea 

personajelor). 
 

 ezitarea eroului şi a cititorului de a opta pentru o 

explicaţie a evenimentului (o lege naturală sau una 

supranaturală); 

 prin relatarea întâmplărilor la persoana I de către cel 

care le-a trăit sau de către un martor, scrierea capătă 

mai multă credibilitate şi facilitează identificarea 

cititorului cu întâmplările şi cu neliniştea personajului; 

 pentru a face ca inexplicabilul să devină acceptabil, 

naratorul scrierii fantastice propune sau sugerează 

diverse explicaţii pentru evenimentele relatate, 

explicaţii ce se dovedesc in general incomplete şi 

nesatisfăcătoare. 
 

 Termenul fantastic provine din franțuzescul fantastique și din latinescul phantasticus, care, la 

rândul lui, își are originea în limba greacă, unde phantastikos însemna „imaginar“, „iluzoriu”. 

 Acțiunea prozelor fantastice, spre deosebire de basme, se desfășoară într-o lume similară cu a 

noastră, în care apar, în mod surprinzător, fenomene imposibil de explicat. Evenimentele sunt ancorate în 

realitatea cotidiană, dar atmosfera este stranie și provoacă neliniștea, prin apariții și zgomote ciudate, 

deplasări ale unor obiecte, dereglări ale timpului, comportamente ieșite din comun etc. Spațiile desfășurării 

acțiunii pot fi nefaste – pustietăți, cimitire, locuri izolate, case abandonate etc. 

 Personajele dintr-o proză fantastică pot fi plasate uneori în opoziție, ele fiind: 

 • un protagonist care intră în 

contact cu supranaturalul;  
 

• un antagonist care îl ispitește 

pentru a-i face rău. 
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 Nivel 1 

 

1. Întâmplarea povestită de moș Leonte Zodierul se petrece la ... . 

 

2. Personajul principal al povestirii lui moș Leonte este ... . 

  

3. Când a văzut întâi balaurul, moș Leonte era ... .    

 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Nararea faptelor se face la persoana ... . 

 

2. În fragmentul „Era un țăran de la noi, de pe Moldova, ras și cu mustața albă, plin la obraz, 

voinic și c-oleacă de pântece” sunt surprinse trăsăturile personajului ... . 

 

3. Regiunea istorico-geografică în care este situat hanul unde se află călătorii care ascultă 

povestea despre balaur este ... . 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Din secvența „...vedem că cucoana Irinuța nu-și pleacă fruntea. Ba-i mai ieșiseră două 

ruje în obraji, și râdea totdeauna arătând niște dinți mititei ca de șoricel. Dar erau 

pesemne dinți ascuțiți, căci pe boierul nostru cel mare îl vedeam mai scăzut și mai tăcut.” 
reiese faptul că boierul ... . 

pare mai tânăr și mai 

înfloritor, la fel ca 

noua lui soție 

dominat de o ființă 

feminină care își dezvăluie 

uneori trăsături demonice. 

se bucură de viața 

alături de noua lui 

soție 

fiind mai bătrân, nu 

putea ține pasul cu 

soția mult mai tânără 

 

 

Text-suport „Balaurul” de Mihail Sadoveanu 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/balaurul-de-mihail-sadoveanu 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/balaurul-de-mihail-sadoveanu
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2. Sub înfățișarea îngrozitoare a balaurului se ascunde ... . 

o ploaie puternică 

însoțită de tunete 

un vânt rece 

amestecat cu ploaie 

o furtună puternică, 

un vârtej devastator 

o ninsoare puternică 

și un frig năprasnic 

 

Indicii: Fii atent la context!  

 

3. În textul dat, apar următoarele caracteristici ale textului narativ ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps                                      

Link: https://learningapps.org/view24113518 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view24113518
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Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. 

Pronumele reflexiv 
  

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare  

 

Competențe generale și specifice: 

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

CS 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

Pronumele este partea de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv.       

Pronumele personal desemnează diferitele persoane care participă la actul comunicării.  

Pronumele personal are următoarele categorii gramaticale: 

persoană număr gen caz forme 

persoana I 

persoana a II-a 

persoana a III-a 

singular  

plural 

masculin și 

feminin 

(doar la persoana 

a III-a) 

 

cazuri ca la substantiv 

la G. are forme doar 

pentru persoana a III-a; 

la V. are forme doar 

pentru persoana a II-a; 

la cazurile Ac. și D. au 

două serii de forme: 

accentuate și 

neaccentuate (clitice) 

 

Pronumele personal are, în general, aceleași funcții sintactice ca substantivul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

Nominativ: 

- subiect: Ei au ajuns deja acasă.  

- nume predicativ: Surorile mele sunt ele.  
 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Tata este ca mine.  

- compelment direct: Pe tine nu te-am mai văzut de două zile.  

- complement prepozițional: Mă gândesc la noi tot timpul. 

- atribut pronominal prepozițional:  
    Cartea de la el mi-a plăcut mult. 

- circumstanțial de loc: Au mers până al ei. 

- circumstanțial de timp: Plecăm după voi. 

- circumstanțial de mod: Ceilalți vor proceda ca noi. 

- circumstanțial de scop: Colegii s-au sacrificat pentru el.  

- circumstanțial de cauză: A fost pedepsită pentru el. 
 

Dativ: 

- complement indirect:  

 Lor le plac răspunsurile noastre.  

- atribut pronominal prepozițional: 

 Reușita datorită vouă este mare. 

- atribut pronominal:  

 Cartea-i nouă am citit-o. 
 

Genitiv: 

- nume predicativ: Colegii au fost contra lui. 

- atribut pronominal genitival: Anunțurile lor sunt îmbucurătoare.  

- atribut pronominal prepozițional: Mașina din fața ei este roșie. 

- circumstanțial de timp: A ajuns înaintea lor. 
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 anticipându-le:   I-am întâlnit pe colegii tăi.      Le-am scris părinților.  

 reluându-le:       Pe Alina am așteptat-o.            Dianei i-am dat flori. 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Te îmbraci.  Te îmbracă. 
pers a II-a, sg pers a II-a, sg  pers a II-a,  sg pers a III-a, sg 

 

  Pronumele reflexiv poate îndeplini funcție sintactică de: 

- complement direct: Mihaela se piaptănă. 

- complement prepozițional: Daniel este sigur de sine în orice împrejurare. 

- circumstanțial de loc: Și-a pus haina lângă sine. 

- circumstanțial de scop: Muncește doar pentru sine. 

- complement indirect: Și-a impus un comportament exemplar.  

- atribut pronominal în dativ fără prepoziție: A pierdut frumoasele-și mănuși! 

Pronumele personale de politețe și locuțiunile pronominale au aceleași funcții sintactice ca substantivul:  
 

Nominativ: 

- subiect: Dumnealor au fost la spectacol.  

- nume predicativ:  

  Frații mei sunt dumnealor.  
 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Bunica este ca dumneata.  

- compelment direct: Pe dumneaei nu am mai cunoscut-o.  

- complement prepozițional: Mă gândesc dumneata. 

- atribut pronominal prepozițional:  

   Cadoul pentru dumnealui este pregătit. 

- circumstanțial de loc: Ai mers până la dânsa? 

- circumstanțial de timp: Ajungem după dumneavoastră. 

- circumstanțial de mod: Ceilalți vor acționa ca dânșii. 

- circumstanțial de scop: Am inițiat o campanie umanitară 

pentru dânsul.  

- circumstanțial de cauză: Am fost certată pentru dânsa. 

 

Dativ: 

- compelment indirect:  

 Dumneaei îi plac excursiile. 

- atribut pronominal prepozițional: 

 Reușita datorită dumnealor este pe 

 placul tuturor. 
 

Formele neaccentuate ale pronumelui personal dublează complementul direct și complementul indirect. 

Cliticele (formele neaccentuate ale pronumelui personal) dublează formele accentuate ale pronumelui, 
 

Pronumele personal de politețe indică respectul față de o persoană. Are forme doar pentru persoana a II-a și 

a III-a, singular și plural (dumneata, dumneavoastră, dumneaei, dumnealui, dumnealor etc). 

Formulele reverențioase sunt, de fapt, locuțiuni pronominale și se ortografiază cu majuscule la ambii 

termeni. 

Exemple: Excelența Voastră, Maiestatea/Majestatea Voastră, Sfinția Voastră, Sanctitatea Voastră etc. 

 
 

Pronumele reflexiv exprimă identitatea de persoană și de număr dintre obiectul asupra căruia se exercită direct 

sau indirect acțiunea verbelor și subiectul acestora. Pronumele reflexiv are forme accentuate și neaccentuate 

(clitice) pentru cazurile acuzativ și dativ. Pronumele reflexiv are forme proprii numai pentru persoana a III-a. La 

persoana I și a II-a, singular și plural, se utilizează formele clitice (neaccentuate) ale pronumelor personale. 

Acestea sunt pronume reflexive când au aceeași persoană și același număr cu persoana și cu numărul verbului. 

Genitiv: 

- nume predicativ: Ceilalți au fost împotriva dumnealui. 

- atribut pronominal genitival: Acțiunile Domniei Voastre sunt benefice.   

- atribut pronominal prepozițional: Cadoul din fața dumnealui este de la colegii săi. 

- circumstanțial de timp: A plecat înaintea dumitale. 
 

Există situații, la persoana a III-a, acuzativ și dativ, când pronumele personale nu au funcție sintactică, având 

valoare neutră.   Exemple:   a nimerit-o bine, ce să-i faci, a șters-o de aici, a luat-o la sănătoasa 
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 Nivel 1 

 

1. Pronumele personale subliniate în enunțurile „Tu vii cu noi?” și „Tu, vii cu noi?”, sunt, în 

ordine, în cazurile ... . 

 

2. Pronumele subliniate în enunțurile „Mă admir în oglinda înaltă.” și „Mă admiră de la 

distanță.”, sunt, în ordine....     

 

3. Pronumele personale de politețe din enunțurile „Dumneaei îi plac florile.” și „Dumneaei 

cumpără flori.”, sunt, în ordine, în cazurile ... .     

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele subliniate în enunțurile: „Profesorul ne cheamă în clasă.” și „Profesorul ne 

aduce o carte.”, sunt, în ordine ... . 

 

2. Pronumele personale subliniate în enunțul „I-am cerut Magdei cartea-i de povești.”, sunt, în 

ordine... 

  

3. Pronumele personale subliniate în enunțurile „Privirea lui mă înfioară. Lui i-am dat un 

zece.”, sunt, în ordine ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. În enunțurile „Ei îi plac trandafirii. Am plecat cu ei. Cadoul ei mi-a plăcut.”, pronumele 

subliniate îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

       

2. În enunțul „Am strigat la el, fiindcă i-am împrumutat cartea de la dumneata și nu mi-a 

returnat-o.”,  există ... . 

 

3. În fraza „Ajungând înaintea dumitale, a venit lângă mine și a vorbit despre sine.” există, în 

ordine ... . 

Aplicația: Quizizz                                                    

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621a2da4a3ab0f001d062f0a 

https://quizizz.com/admin/quiz/621a2da4a3ab0f001d062f0a
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Pronumele și adjectivul pronominal posesiv 
  

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însuțire 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe  

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 
 

 Pronumele posesiv înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât și numele posesorului, 

evidențiind relația dintre obiectul posedat și posesor. Pronumele posesiv este alcătuit din: 

     al tău           

                  

                                                                       

 Pronumele semiindependent se modifică în funcție de genul și numărul substantivului 

care denumește obiectul posedat. Forma specifică a posesivului se schimbă după persoana și 

numărul posesorului. Formele pronumelui posesiv sunt:  
 

N - Ac  Posesor/ obiect 

posedat 

Un singur posesor Mai mulți posesori 

Pers. I Pers. 

a II- a 

Pers. 

a III-a 

Pers. I Pers. 

a II-a 

Pers. 

a III-a 

un singur 

obiect 

posedat 

masc. 

al meu al tău al său 
al 

nostru 

al 

vostru 
- 

mai multe 

obiecte 

posedate 

fem. 

a mea a ta a sa 
a 

noastră 

a 

voastră 
- 

D - G  mai multe 

obiecte 

posedate 

masc. ai mei ai tăi ai săi ai noștri ai voștri - 

fem. 
ale mele ale tale ale sale 

ale 

noastre 

ale 

voastre 
- 

 
 Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a plural. În comunicare, în locul 

acestora se folosesc formele de genitiv plural ale pronumelui personal. 

 Pronumele posesiv nu are forme de singular la cazurile genitiv și dativ. 

 
    Pronumele posesiv poate avea aceleași funcții sintactice ca substantivul.  

Nominativ: 

- subiect: Ai mei m-au așteptat la poartă. 

- nume predicativ: Bicicleta roșie este a ta.  

 

pronume semiindependent, 

înlocuiește obiectul posedat 

formă specifică a posesivului, înlocuiește posesorul/ 

se referă la participantul la schimbul verbal 



                                                                                                                                                

 - 83 -  
 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Cadoul meu este ca al tău.  

- compelment direct: L-am văzut pe al tău în parc. 

- complement prepozițional: Se gândește mereu la ai săi. 

- atribut pronominal prepozițional: Plimbarea cu ai săi i-a făcut bine.  

- circumstanțial de loc: M-am așezat lângă ai tăi. 

- circumstanțial de timp: Am intrat în casă după ai mei. 

- circumstanțial de mod: Te porți ca ai tăi. 

- circumstanțial de scop: S-a sacrificat pentru ale sale.  

- circumstanțial de cauză: Profesorul te-a certat pentru ale tale. 

Dativ: 

- compelment indirect: Alor mei le plac petrecerile.  

- atribut pronominal prepozițional: Reușita datorită alor tăi te-a bucurat. 

 

Genitiv: 

- nume predicativ: Părinții lui au fost contra alor tăi.  

- atribut pronominal genitival: Livada alor săi este îngrijită.  

- atribut pronominal prepozițional: Lupta contra alor tăi nu-ți face cinste.  

- circumstanțial de timp: A ajuns înaintea alor sale. 

   

      Când determină un substantiv ce numește obiectul sau obiectele posedate, cu care se acordă 

în gen, număr și caz, pronumele posesiv devine adjectiv pronominal posesiv. Adjectivul 

pronominal posesiv desemnează ființa care are caracterul de posesor. Funcția sintactică a 

adjectivului pronominal posesiv este de atribut adjectival.  

Exemple:  Cartea mea este pe masa din hol. Părinților voștri le plac plimbările prin parc.        
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 Nivel 1 

 

1. Există numai pronume posesive în seria ... . 

al tău, ai săi, ale tale, 

ai lor, ale ei, a ta 

al meu, ai lui, ale tale, 

ai voștri, ale noastre, 

a lor 

al meu, ai săi, ale 

tale, ai voștri, ale 

noastre, a sa 

al meu, ai săi, ale ei, 

ai voștri, ale noastre, 

a lor 

 

2. Există  un adjectiv pronominal posesiv în enunțul ... .    

Colegii lui au plecat 

de la petrecere 

Colegii săi au venit la 

petrecere. 

Clasa ei este mai 

spațioasă decât aceasta. 

Se mândresc cu 

reușitele lor. 

 

3. Apare un pronume posesiv în enunțul ... .      

Calculatorul său este 

nou. 
Dorința ei era să ia 

note mari. 
Ele mi-au admirat 

rochia cea nouă. 
Vom pleca cu ai 

noștri la mare. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele posesive din enunțul  „Ai voștri au discutat cu ai noștri despre concediu.”, 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Cuvintele subliniate în enunțul „Albumul tău este frumos, al meu este interesant.” sunt, în 

ordine ... . 

 

3. Cuvintele subliniate în enunțul „Le-a făcut alor săi un cadou, ajutat de sora sa.”,  sunt, în 

ordine ... . 

       

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din fraza „Ți-am explicat că acțiunea contra alor tăi este nejustificată, 

dar nu ai ținut cont de opinia mea.”, sunt, în ordine ... . 

       

2. În enunțurile „Reușita alor mei m-a bucurat.” și „Reușita datorită alor mei m-a bucurat.”,  

pronumele posesive îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. În enunțul „Plecând după ai mei, i-am văzut pe ai tăi la poarta noastră..” există, în ordine .. 
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Aplicația: LearningApps,                           

Link: https://learningapps.org/view24167468  

 

Aplicația: Quizizz     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621a33f203dc2c001d6c2c65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view24167468
https://quizizz.com/admin/quiz/621a33f203dc2c001d6c2c65
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Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ 
 

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însuțire 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe  

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 Pronumele demonstrativ înlocuiește numele unui obiect, indicând totodată apropierea 

sau depărtarea obiectului în spațiu sau în timp, identitatea sau diferențierea acestuia față de alte 

obiecte.    

 Pronumele demonstrativ are mai multe serii de forme, aparținând variantei scrise sau 

vorbite a limbii (cele aparținând variantei vorbite sunt notate pe al doilea rând în tabel) 
  

 Pronumele demonstrativ este lipsit de categoria persoanei. Pronumele asta se folosește în 

limba literară cu valoare neutră, când nu se referă la persoane:  

       Exemplu:  N-am știut nimic despre asta!  

 Cel, cea, cei, cele sunt un tip special de pronume demonstrative, cu formă scurtă (numite 

semiindependente), atunci când înlocuiesc un substantiv și sunt determinate de un atribut (cea 

albă, cei de aici, cel de aur, cele de la mine) sau de o propoziție secundară: 

       Exemplu:  Cele1/care m-au întâmpinat 2/erau rudele din străninătate1/.  
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Pronumele demonstrativ îndeplinește aceleași funcții sintactice ca substantivul. 

Nominativ:  

- subiect: Acesta este fratele Anei. 

- nume predicativ: Bunica a rămas aceeași. 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Florile sunt de la aceștia. 

- complement direct: Pe ceilalți nu i-am cunoscut. 

- complement prepozițional: Nu am discutat cu celelalte. 

- atribut pronominal prepozițional: Întâlnirea cu aceștia l-a încântat.  

- circumstanțial de loc: E mult de mers până la ceilalți. 

- circumstanțial de timp: Au sosit la spectacol după acelea. 

- circumstanțial de mod: Te comporți ca aceștia. 

- circumstanțial de scop: Părinții s-au sacrificat pentru asta.  

- circumstanțial de cauză: Profesorul ne-a certat pentru ceilalți. 

Dativ: 

- compelment indirect: Acestora le plac surprizele.  

- atribut pronominal prepozițional: Reușita datorită celorlați m-a mulțumit. 

Gentiv: 

- nume predicativ: Colegii au fost împotriva aceluia.  

- atribut pronominal genitival: Casa acestora este îngrijită.  

- atribut pronominal prepozițional: Lupta împotriva acelora este absurdă. 

- circumstanțial de timp: A ajuns înaintea celorlalți. 

 Pronumele demonstrative devin adjective pronominale demonstrative atunci când 

însoțesc un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz.  

 Dacă stau înaintea substantivului determinat, adjectivele pronominale demonstrative de 

apropiere și de depărtare au, de regulă, o formă fără -a final (acest, acel copil; acea elevă; acești, 

acei copii; aceste, acele eleve). Postpuse, au întotdeauna o formă cu -a final (copilul acesta, 

acela; eleva aceea; copiii aceștia, aceia; elevele acestea, acelea). 

 Adjectivele pronominale demonstrative de diferențiere pot sta atât înainte, cât și după 

substantivul determinat, fără să-și schimbe forma.  

 Adjectivele pronominale demonstrative îndeplinesc funcția de atribut adjectival.  

         În limbaj popular, cel, cea, cei, cele sunt adjective pronominale demonstrative 

(semiindependente) când determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz: „Pe cel 

deal, pe cea costină / Este-o creangă și-o cetină.” (Folclor) 
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 Nivel 1 

 

1. Există numai pronume demonstrative în seria ... .  

altul, nostru, 

celelalte, aceștia, 

acelea, același 

asta, lui, aceeași, 

acela, ăștia, celălalt, 
aceasta, ăsta, ceilalți, 

aceștia, același, astea 
al meu, acestea, aceleași, 

cealaltă, ăla, aia 

 

2. Apare un adjectiv pronominal demonstrativ în enunțul ... .  

Aceea este cartea 

mea. 

Mi-am cumpărat ieri 

o carte. 

Cartea mea este 

interesantă. 

Cartea aceea este 

interesantă. 

 

3. Apare un pronume demonstrativ de apropiere în enunțul ... .  

Nu știu nimic despre 

acest băiat. 
Sora acestuia a venit 

aseară. 

Acest frate al Dianei 

este mai mic decât noi. 
Frații aceluia au 

plecat la munte. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele demonstrative din enunțul „Aceea blondă este sora mea, dar pe cealaltă nu o 

cunosc.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Pronumele demonstrative din enunțul „Acestora le plac părerile celorlalte.”, îndeplinesc, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Enunțul în care apare un pronume demonstrativ cu formă scurtă (pronume semiindependent) 

este ... .  

Mihai este cel mai 

deștept din clasa mea. 
Cei trei colegi au 

plecat deja spre casă. 
Fetița cea blondă este 

fiica mea. 

Cele care așteaptă 

sunt verișoarele lui 

Mihnea. 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțul „Intrând după ceilalți, Dan s-a năpustit asupra aceluia.”    

sunt, în ordine ... . 
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2. Cuvintele subliniate din enunțul „Casa bunicii este aceeași, dar nu are același gard.”, sunt, 

în ordine ... . 
 

 

3. În enunțul „Lupta contra acelora este absurdă, dar Matei militează pentru asta.”, există ... 

 

 

Aplicația: LearningApps               

Link: https://learningapps.org/view24167779 

 

Aplicația: Quizizz 

Link : https://quizizz.com/admin/quiz/621a48e089dbb0001e747cb3 

https://learningapps.org/view24167779
https://quizizz.com/admin/quiz/621a48e089dbb0001e747cb3
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Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât 
  

Aplicații recomandate: LearningApps, 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 Pronumele nehotărât este un tip de pronume care nu dă informații precise asupra 

obiectului denumit de substantivul pe care îl înlocuiește. Pronumele nehotărât nu are categoria 

gramaticală a pesoanei. Ca alcătuire, există două tipuri de pronume nehotărâte:  

 

 

 

 

 

 Locuțiunea pronominală nehotărâtă este grupul de cuvinte cu înțeles unitar care se 

comportă gramatical ca un pronume nehotărât. 

Exemple:  cine știe cine, cine știe ce, nu știu ce, nu știu care, te miri cine, te miri ce etc.  

 

 Gramatica de bază a limbii române (Editura Academiei, 2016) include printre pronumele 

nehotărâte cuvintele amândoi, ambii, tustrei, câteșitrei, încadrate în mod tradițional în clasa 

numeralelor. 

Exemple:   Amândoi au plecat. (N.-Ac.) 

       Amândurora le-a plăcut excursia. (D.-G.)  

 

 Pronumele nehotărât are aceleași funcții sintactice ca substantivul.  

Nominativ:  

- subiect: Altul a intrat acum pe ușă. 

- nume predicativ: Sora Anei este alta. 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Florile sunt de la cineva necunoscut mie. 

- complement direct: I-am așteptat pe toți. 

- complement prepozițional: Nu am vorbit cu fiecare. 

- atribut pronominal prepozițional: Sfaturile de la oricare nu mi-au fost de folos.  

- circumstanțial de loc: Mă îndrept către cineva. 

- circumstanțial de timp: Ați sosit la cinematograf după altcineva. 

- circumstanțial de mod: Te porți ca oricare. 

simple 

Exemple: unul, altul, atât, 

tot, mult, puțin, cutare  

 

compuse 

Exemple:  fiecare, oricare, oricine, orice, oricât, cineva, ceva, careva, 

câtva, altcineva, altceva, altcareva, oarecine, oarecare, vreunul, vreuna        
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- circumstanțial de scop: Au angajat un avocat pentru ceva precis.  

- circumstanțial de cauză: Mama m-a pedepsit pentru altceva. 

Dativ: 

- compelment indirect: Le-am spus tuturor adevărul.  

Genitiv: 

- nume predicativ: Oamenii aceștia sunt contra tuturor. 

- atribut pronominal genitival: Grădinile unora sunt pline de buruieni. 

- atribut pronominal prepozițional: Lupta contra oricui era obositoare. 

- circumstanțial de loc: Am pus paharul în fața altuia. 

      

 Atunci când este subiect, pronumele fiecare impune acordul la singular. 

Exemplu:  Fiecare dintre voi știe acest lucru. 

         

 Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele 

nehotărât devine adjectiv pronominal nehotărât, îndeplinind funcția sintactică de atribut 

adjectival. Există cuvinte care sunt doar adjective pronominale nehotărâte. 

Exemple: anume, anumit, niscaiva, niște, alde. 

 Niște este adjectiv pronominal nehotărât când se combină cu substantive defective de 

număr: niște zahăr, niște spaghete.  

 Locuțiunile pronominale nehotărâte devin locuțiuni adjectivale când determină un 

substantiv.  Exemplu:  Acestea s-au petrecut într-un nu știu care sat. 

 Toate pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte compuse se scriu într-un singur 

cuvânt: vreunul, vreuna, vreun/vreo (nu vre-un, vre-o). În compusele cu ori-, trebuie respectat i 

de la sfârșitul primei silabe: oricare, orice (nu orcare, orce).  
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 Nivel 1 

 

1. Există numai pronume nehotărâte în seria ... . 

oricine, unul, acesta, 

fiecine, nostru, ceva 

fiecare, unii, alta, 

oricare, altcineva, 

vreunul 

altceva, celălalt, altul, 

vouă, cutare, mulți 

oarecine, altcareva, 

orice, lui, acesta, 

vreuna 

 

2. Apare o locuțiune pronominală nehotărâtă în enunțul ... .  

A întârziat, întâlnind pe 

cine știe cine la piață. 

Toți s-au plimbat de-

a lungul apei. 

S-a oprit în fața 

altcuiva. 

L-au copleșit 

aducerile-aminte. 

 

3. Apare un adjectiv pronominal nehotărât în enunțul ... .  

Nu m-am întâlnit cu 

ceilalți colegi. 
Unii m-au așteptat la 

gară. 

Mi-am cumpărat o 

altă carte. 
Fiecare a contribuit la 

realizarea proiectului. 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele nehotărâte din enunțul „Pe unii i-am întâlnit, despre alții nu știu nimic.”, 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Pronumele nehotărâte din enunțul „Fiecare a fost de acord cu părerea altcuiva.”, 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Pronumele nehotărâte subliniate în enunțul „Ascultând sfaturile de la oricare, Victor a 

devenit altul.”, sunt, în ordine ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțul „Ascultând sfaturile fiecărui profesor, niscaiva elevi au 

mers la muzeu.” sunt, în ordine ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțul „Cineva i-a ajutat pe toți copiii orfani să meargă în 

excursie.”, sunt, în ordine ... . 

 

3. În enunțul „Le-am spus tuturor că fiecare copil a rezolvat altceva.”, cuvintele subliniate, 

sunt, în ordine ... . 
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Aplicația: LearningApps     

Link: https://learningapps.org/view24168246 

 

Aplicația: Quizizz      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621e34f51729d6001da4614d 

https://learningapps.org/view24168246
https://quizizz.com/admin/quiz/621e34f51729d6001da4614d
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Pronumele și adjectivul pronominal interogativ 
  

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 Pronumele interogativ ține locul substantivului așteptat ca răspuns la o întrebare. 

Pronumele interogative sunt: CARE, CINE, CE, CÂT, CÂTĂ, CÂȚI, CÂTE. Aceste 

pronume apar numai în enunțuri interogative, fiind plasate, de obicei, la începutul acestora. 

 Funcția sintactică a pronumelui interogativ corespunde cu aceea a cuvântului așteptat ca 

răspuns la întrebare. 

Exemple: 

Cine te ajută?                

subiect               

Mihai mă ajută.  

subiect

Ce citești? 

complement direct            

Citesc o carte.  

complement direct
 

 Funcțiile sintactice ale pronumelui interogativ sunt:  

Nominativ: 

- subiect: Cine a plecat? 

- nume predicativ: Cine au fost musafirii tăi? 

Acuzativ:  

- nume predicativ: Din ce este rochia ta? 

- complement direct: Pe cine ai întrebat? Ce vrei? 

- complement prepozițional: Despre ce ai vorbit cu Maria? 

- circumstanțial de loc: Spre care te îndrepți? 

- circumstanțial de timp: După care ai ajuns? 

- circumstanțial de mod: Precum cine ai desenat? 

Dativ: 

- compelment indirect: Cui i-ai spus despre plecarea ta? 

Gentiv: 

- nume predicativ: Contra cui ești tu? 

- atribut pronominal genitival: A cui poveste te-a impresionat? 

 

 Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele 

interogativ devine adjectiv pronominal interogativ. Funcția sintactică a acestuia este de atribut 

adjectival. 

Exemplu:  Ce fată a întârziat? Despre care roman ați discutat? 
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 Nivel 1 

 

1. Există un adjectiv pronominal interogativ în enunțul ... . 

Câte au venit? 
Ce vrei de la 

magazin? 
Cine te ajută? 

Care elev a răspuns 

corect? 

 

2. Apare un pronume interogativ în enunțul ... .     

Pe care dintre ei îl 

ajuți? 
Pe acesta îl aștepți? 

Câți băieți sunt în 

clasa ta? 
Ce flori îți plac? 

 

3. Apar doar forme ale pronumelui interogativ în seria ... .      

cine, care, unii, câți, 

cât 
care, tot, cât, cine, ce 

care, cine, ce, cât, 

câte 

câți, câte, o, cine, 

care 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Este corect alcătuit enunțul ... .  

Părerea cui ai 

ascultat-o? 
Care l-ai întâlnit ieri? 

Ce-s cu uneltele 

acestea aici? 

A cui este mașina 

roșie din parcare? 

 

2. Pronumele interogative din enunțurile „De la cine ai primit aceste flori? Cine le-a adus?”, 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Pronumele interogative din enunțurile „Pe care l-ai lovit? După cine ai ajuns?”, 

îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțurile „Care profesor este conducătorul grupului? Cui i-ai 

spus adevărul?”, sunt, în ordine ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțurile „Câți au venit la tine? Pe care i-ai invitat?”, sunt, în 

ordine ... . 

 

3. Cuvintele subliniate în enunțurile „A cui grădină o îngrijești? Ce flori plantezi?”, sunt, în 

ordine ... . 
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Aplicația: LearningApps             

Link: https://learningapps.org/view24170688  

 

Aplicația: Quizizz   

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621e4af6a5a30e001d55800b  

https://learningapps.org/view24170688
https://quizizz.com/admin/quiz/621e4af6a5a30e001d55800b
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Pronumele și adjectivul pronominal relativ 
 

Aplicații recomandate: LearningApps, 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 Pronumele relativ are rolul de a face legătura în frază între o propoziție secundară și 

propoziția de care aceasta depinde. Pronumele relativ nu are categoria gramaticală a persoanei. 

 Pronumele relative sunt omonime cu pronumele interogative: CARE, CINE, CE, CÂT, 

CÂTĂ, CÂȚI, CÂTE. Există și un pronume relativ compus: CEEA CE.  

Grupările cel ce, cei ce, cele ce sunt analizabile, fiind alcătuite dintr-un pronume demonstrativ 

(semiindependent) și un pronume relativ (ce poate fi înlocuit cu pronumele relativ care).  

 Popular, există și pronumele relativ invariabil de.  Exemplu: Omul de-l vezi e fratele 

meu.  

 Pronumele relative îndeplinesc funcție sintactică în propoziția pe care o introduc.  

Caz Funcție sintactică Exemplu 

N. 
subiect Povestea 1/ care m-a uimit 2/ a fost a Danei. 1/ 

nume predicativ Te-a mirat 1/ ce a devenit colegul tău. 2/ 

Ac. 

nume predicativ Știu 1/ pentru ce sunt documentele acestea. 2/ 

complement direct Bărbatul 1/ pe care îl aștept 2/ nu mai vine. 1/ 

complement prepozițional Colega 1/ la care mă gândesc 2/ este plecată la bunici. 1/ 

circumstanțial de loc Parcul 1/ spre care te îndrum 2/ este departe.1/ 

circumstanțial de timp Ora 1/ după care va pleca 2/ este cinci. 1/ 

circumstanțial de mod Modul 1/ în care a  sădit pomii 2/ te-a mirat. 1/ 

circumstanțial de cauză Cauza 1/ din care se află aici 2/ nu mi-e limpede. 1/ 

circumstanțial de scop Referatul / pentru care m-am documentat 2/ este gata.1/ 

D. complement indirect Băiatul 1/ căruia îi aduc laude 2/ este fratele meu.1/ 

G. 

nume predicativ Am aflat 1/ împotriva cui ești tu. 2/ 

atribut pronominal genitival Eleva 1/ al cărei compunere am lăudat-o 2/ este premianta clasei. 1/ 

circumstanțial de loc Copacul 1/ deasupra căruia zboară păsări 2/ este rămuros. 1/ 

     

 Pronumele relativ care cu funcția sintactică de complement direct primește obligatoriu 

înainte prepoziția pe. Exemplu: Băiatul pe care îl salut este prietenul meu.  
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 În cazul genitiv, pronumele relativ se acordă în gen și în număr cu substantivul pe care îl 

înlocuiește, iar articolul genitival se acordă în gen și număr cu substantivul determinat de 

pronumele relativ cu funcție sintactică de atribut:  

 
             

 Când determină un substantiv nearticulat înaintea căruia stă și se acordă cu acesta în gen, 

număr și caz, pronumele relativ devine adjectiv pronominal relativ. Acesta are funcția 

sintactică de atribut adjectival. 

Exemplu:  Care copil nu promovează clasa 1/ nu va merge în excursie.2/  

      

 Pronumele nehotărâte compuse cu cine, care, ce (oricine, oricare, orice) pot îndeplini și 

ele rolul de a lega o subordonată de propoziția de care depinde, așa cum face pronumele relativ. 

Exemplu:  Am găsit înțelegere 1/ la oricare am apelat.2/   

                  Am încredere în tine 1/, orice ar spune alții.2/ 
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 Nivel 1 

 

1. Există un pronume relativ în enunțul ... .  

Nu vreau să știe altul 

adevărul. 
Pentru unii, gădinăritul este 

o activitate relaxantă 
Cel care mă așteaptă 

este tatăl meu. 
Știu ce notă voi 

obține la test. 

 

2. Apare un adjectiv pronominal relativ în enunțul ... .  

Știu ce mi-au 

cumpărat părinții. 
Am aflat câți vor lipsi 

mâine. 
Nu știu care m-a 

pârât părinților. 
Am aflat câte exerciții 

vom avea la test. 

 

3. Apare un pronume relativ în enunțul ... .  

Care a spart geamul? 
Am aflat care a spart 

geamul. 
Cine te ajută? 

Știu care coleg te 

ajută. 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele relative din enunțul „Caisul pe care l-am plantat este copacul care înflorește 

primul.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din fraza „Știu ce parfum au florile despre care îmi vorbești.”, sunt, în 

ordine ... . 

 

3. Pronumele relative din enunțul „Băiatul către care merg este colegul căruia i-am dat o 

minge.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțul „Cel ce mi-a scris este un prieten pe care îl știu din 

copilărie.”, sunt, în ordine ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțul „Am aflat câți elevi vin la cursul de pictură și câți au talent 

cu adevărat.”, sunt, în ordine ... . 

 

3. În enunțul „Eleva a cărei părere am ascultat-o este câștigătoarea olimpiadei despre care 

mi-au spus colegii mei.”, pronumele relative îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții 

sintactice ... . 
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Aplicația: LearningApps      
 

Link: https://learningapps.org/view24171763  

 

Aplicația:  Quizizz       

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621e5f0540aa91001e23e222 

  

https://learningapps.org/view24171763
https://quizizz.com/admin/quiz/621e5f0540aa91001e23e222
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Pronumele și adjectivul pronominal negativ 
  

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de însuțire 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

 Pronumele negativ  înlocuiește numele obiectelor prezentate ca inexistente. Pronumele 

negative apar numai în enunțuri negative. Nu are categoria gramaticală a persoanei. 

 Pronumele negative sunt: NIMENI, NIMIC, NICIUNUL, NICIUNA. 

 Pronumele negativ poate îndeplini următoarele funcții sintactice:  

Nominativ: 

- subiect: Nimeni nu ne-a căutat. 

- nume predicativ: Prietenă nu mi-a devenit niciuna dintre ele. 

Acuzativ:  

- complement direct: Nu știa nimic.  

- complement prepozițional: Nu am povestit cu nimeni. 

- nume predicativ: Cadoul nu este pentru niciuna dintre fetele acestea. 

- atribut pronominal prepozițional: Mesajul de la niciunul dintre ei nu era clar. 

- circumstanțial de loc: Nu am mers înspre niciunul. 

Dativ: 

- compelment indirect: Nu am spus nimănui secretul Anei. 

Genitiv: 

- nume predicativ: Nu sunt contra niciuneia dintre colegele mele. 

- atribut pronominal genitival: Povestea niciunuia nu m-a impresionat. 

 

 Când sunt subiecte, pronumele nimeni și nimic fac acordul cu verbul predicat doar la 

singular, chiar dacă se pot referi în enunț la mai multe persoane.  

Exemplu: Nimeni dintre aceștia nu a știut răspunsul.  

                 Nimeni și nimic nu îl va convinge.  

 

 Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele 

negativ devine adjectiv pronominal negativ.  

 Adjective pronominale sunt doar niciun și nicio. Adjectivul pronominal negativ are 

funcția sintactică de atribut adjectival. 
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 Nivel 1 

 

1. Există numai pronume negative în seria ... . 

nimănui, nimic, 

vreunul, niciuna 
nimeni, nimic, 

niciunul, niciuneia 
nimic, niciunuia, 

unul, niciuna 
nimeni, niciun, nimic, 

nicio 

 

2. Apare un adjectiv pronominal negativ în enunțul ... .  

Nu m-a ajutat 

niciunul. 
Nu a venit nimeni cu 

mine. 
Nicio floare nu era 

înflorită. 

Nu vrea nimic de la 

magazinul acesta. 

 

3. Este corect alcătuit enunțul ... .  

Nu-i place niciuna, 

nici cealaltă. 

Nici una nu a mers la 

teatru. 

Nu a cumpărat nicio 

carte, nici două caiete. 

Nu acceptă niciun 

sfat. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele negative din enunțul  „Nu zicea nimic, nu vorbea cu nimeni.”, îndeplinesc, în 

ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Pronumele negative din enunțurile „Nu am spus minciuni nimănui. Apariția nimănui nu 

m-a impresionat. ”  îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Pronumele negative din enunțurile „Mesajul niciunuia nu era corect. Mesajul de la 

niciunul  nu era corect.”, îndeplinesc, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțul „Vinovată nu este niciuna, nicio fată nu a fost acolo.”,  

sunt, în ordine ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțul „N-am dat nimănui bomboane, niciunul nu merita.”, sunt, 

în ordine ... . 

 

3. În enunțul „Nu mi-a plăcut desenul niciuneia, niciun peisaj nu era terminat.”, există, în 

ordine ... . 
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Aplicația:  Quizizz                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/621f880a4d870a001ded7079 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/621f880a4d870a001ded7079
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Adjectivul pronominal de întărire 
 

Aplicația recomandată: Wordwall 

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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 
 

 Pronumele de întărire a dispărut din limba română contemporană. Astăzi, se folosește 

numai adjectivul pronominal de întărire, care se acordă în gen, număr și caz cu substantivul sau 

pronumele determinat și are rolul de a preciza prin insistență persoana la care se referă. 

 

 Formele adjectivului pronominal de întărire sunt :  

persoană caz singular plural 

masculin feminin masculin feminin 

persoana I N - Ac însumi însămi înșine însene 

D - G însumi însemi înșine însene 

persoana 

a II-a 

N - Ac însuți însăți înșivă însevă 

D - G însuți înseți înșivă însevă 

persoana 

a III-a 

N - Ac însuși însăși înșiși înseși, însele 

D - G însuși înseși înșiși înseși, însele 

 

 Adjectivul pronominal de întărire are funcția sintactică de atribut adjectival.  

       

 În limba română contemporană, există tendința de a înlocui adjectivul pronominal de 

întărire cu semiadverbele chiar, tocmai, cu adverbul personal sau cu adjectivele singur, propriu. 

Exemple: Au sosit chiar ei.  

     Ne-a răspuns tocmai ea.  

     Eu personal i-am dat scrisoarea.  

     Tu singură ai scris nuvela.  

     Au acționat după propria lor conștiință. 
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 Nivel 1 

 

1. Există numai adjective pronominale de întărire în seria ... .  

înșine, înseși, îmi, 

însumi, înseți 
însumi, înseși, înșivă, 

însene 
înseși, înșiși, sine, 

însene, însevă 
sieși, însăți, însemi, 

înșivă, însele 

 

2. Apare un adjectiv pronominal de întărire în enunțul ... .  

Chiar Vlad mi-a 

apreciat talentul. 
Se laudă că a făcut 

căciulița aceasta. 
Căciulița aceasta a 

făcut-o Mara însăși. 
Și-a luat lucrurile 

lângă sine. 

 

3. Apare un adjectiv pronominal de întărire în enunțul ... .  

De asta s-a speriat 

însuși Victor. 

Flavia a luat flori 

pentru sine. 

Își spune șieși 

povești. 

Ea singură și-a croit 

rochia. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Dintre enunțurile de mai jos, este corect alcătuit enunțul ... .  

Cu Andra a venit 

însuși mama ei. 
Cu tine au plecat ele 

înșiși. 
Tata însăși sosise de 

la serviciu. 
Fetele înseși mi-au 

ajutat aseară. 

 

2. Dintre enunțurile de mai jos, este greșit enunțul ... .  

Ei înșiși au mers la 

munte cu cortul. 

Ție însăți îți dau 

dreptate. 
Mamei înseși i-am 

mulțumit pentru cadou. 
Pe tine însuți te 

așteptau. 

 

3. Spațiul liber din enunțul „Draga mea, pe tine ....... să te superi pentru greșeală!”, trebuie 

completat cu adjectivul pronominal de întărire ... . 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvântul subliniat din enunțul „Mie însemi mi-a venit ideea de a merge la teatru.” este ... . 

 

2. Cuvântul subliniat din enunțul „Prietenii înșiși i-au dus la expoziție tablourile create de 

Maria.”, este ... . 

 

3. Cuvântul subliniat din enunțul „Întotdeauna să vă bazați pe voi însevă.”, este ... . 
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Aplicația:  Wordwall         

Link: https://wordwall.net/ro/resource/29583114 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/29583114
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Posibilități combinatorii ale pronumelui 
  

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

CS 4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

 Pronumele se poate combina, în enunț, cu alte cuvinte.  

      În poziția de centru al unui grup nominal, pronumelui i se subordonează:  

• atributul adjectival (acela albastru, ceva interesant, mulți alții, nimic nou, toți ceilalți, unul  

• atributul substantival prepozițional (tu de la fereastră, niciunul dintre ei);  

• atributul substantival genitival (nimic/orice al copilului);  

• atributul pronominal prepozițional (care dintre aceștia, unul ca noi, oricare dintre ei);  

• atributul adverbial (acesta de dincolo, oricine de acolo). 
       

 În general, funcțiile sintactice ale pronumelui sunt comune cu ale substantivului:  

• subiect: El n-a plecat. Acesta întreabă, altul răspunde. Ai voștri au sosit ieri. Cine plătește 

pagubele? Fata care intră pe ușă este colega mea. Nimic nu te mulțumește. 

• nume predicativ: Învingătorii am fost noi. Vecinul nostru este celălalt. Proiectul este al 

nostru. Părerile sunt multe.  

 

 În calitate de adjunct, pronumele poate face parte fie dintr-un grup nominal, fie dintr-un 

grup verbal și poate avea următoarele funcții sintactice: 

Poziție  Funcție sintactică Exemplu 

adjunct în 

grup 

nominal 

atribut pronominal 

prepozițional 

Mi-a plăcut întâlnirea cu aceștia/ cu unii. 

Părerea despre sine este bună.  

atribut pronominal genitival Părerea niciunuia nu contează. Casa acestora 

/ unora este înaltă. 

atribut pronominal în dativ Și-a scris tema. Haina-mi este lungă. 

adjunct în 

grup verbal 

complement direct L-ai văzut pe dânsul/ pe acesta/ pe unul. Știe 

ceva. 

complement indirect I-am dat cartea acestuia. Le-am povestit alor 

mei/ tuturor. 

complement prepozițional Vorbesc cu tine despre ceilalți/ despre ai 

noștri/ despre fiecare. 

amabil); 
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circumstanțial de loc Pleacă de la noi. Stă lângă aceștia/ ai noștri. 

Plutește pe deasupra lui/ acestora/ fiecăruia. 

circumstanțial de timp A sosit după ceilalți. A ajuns înaintea alor 

mei/ înaintea tuturor/ în urma celorlalți. 

circumstanțial de mod Încântarea cu care mă privești îmi face 

plăcere.  

circumstanțial de scop Muncește pentru sine. Având teză, învață 

pentru asta.  

circumstanțial de cauză Este răcită, dar nu moare din asta.  

 

 Adjectivele pronominale nu ocupă decât poziția de adjuncți, îndeplinind funcția sintactică 

de atribute adjectivale. 
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 Nivel 1 

 

1. În enunțul „Diana, ai înțeles care gest al tău m-a deranjat?”, adjectivul pronominal relativ 

stă în cazul ... . 

 

2. Există un atribut exprimat prin adjectiv pronominal posesiv în enunțul ... . 

Aventura lui a 

început în vacanța de 

vară. 

Casa alor mei este 

mică și îngrijită. 

Acest băiat este 

fratele mai mic al 

Nataliei. 

Părerea mea despre 

spectacolul văzut te-a 

deranjat. 

 

3. În enunțul „În acest an, au venit câțiva oameni la festival, fiecare cu treburile sale.”, 

atributele adjectivale exprimate prin adjective pronominale sunt în număr de ... .  

  

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Pronumele din enunțul „Se laudă mereu că este unul dintre noi.”, îndeplinesc, în ordine, 

următoarele funcții sintactice ... . 

 

2. Există un pronume cu rol de centru și de adjunct în același timp în enunțul ... .  

Ai cumpărat ceva 

dulce de la cofetărie? 
Împăcat cu sine, a 

adormit în câteva minute. 
Pericolul rămâne 

același. 
Fiecxare și-a făcut 

tema corect. 

 

3. Analiza corectă a cuvântul marcat din enunțul „Casa ale cărei ferestre sunt albe pare 

liniștită.”, este ... . 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Cuvintele subliniate din enunțul „Niciuneia dintre prietenele mele nu i-a plăcut această 

rochie.”, sunt, în ordine ... . 

 

2. Cuvintele subliniate din enunțul „Încercarea lor de a-l ajuta nu a însemnat nimic pentru 

Andrei.”, sunt, în ordine ... . 

 

3. Cuvintele subliniate din enunțul „Care a fost impresia ta despre ea?”, sunt, în ordine ... . 
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Aplicația: Quizizz                                                          

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6221fc55ec5b9c001e2472c7 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6221fc55ec5b9c001e2472c7
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UNITATEA 5 
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Textul dramatic: structură, rolul indicațiilor scenice, 

autorul  
Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 
CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

CS 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii  

CS 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții  

 

 

 Textul dramatic este scris cu scopul de a fi jucat pe scenă. Fiind destinat să devină 

spectacol, textul dramatic impune anumite limite în ceea ce privește amploarea în timp și spațiu a 

acțiunii reprezentate. Concepţia autorului despre lume şi viaţă este transmisă în mod indirect, cu 

ajutorul acțiunii şi al personajelor care interacţionează prin dialog.  

 Textul dramatic are următoarea structură: 

 

 Componentele textului dramatic sunt textul dialogat și indicațiile scenice. 

Textul dialogat este alcătuit din replicile personajelor: 

 

Actul
• actul este subdiviziunea formală a unei piese de teatru și cuprinde mai 

multe scene, cu acțiune unitară.

Scena
• scena sau tabloul este subdiviziunea unui act, delimitată prin plecarea sau 

intrarea unui personaj sau modificarea locului și a timpului acțiunii. 

Replica
• replica reprezintă fiecare intervenție a unui personaj.
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Indicațiile scenice 

 

 
        

 

 

 Cunoscute și sub denumirea de didascalii, indicațiile autorului se împart în două categorii:  

 externe: titlul, lista personajelor, datele despre spațiul și timpul acțiunii, inclusiv 

informațiile despre decor; 

 interne:  anunță decupajul în acte și scene, fac referire la intrările și ieșirile din scenă ale 

personajelor, la deplasarea lor pe scenă, la intonație și mimică, la gesturile și acțiunile 

acestora sau la momentele de tăcere.  

     Numele personajului, aflat în fața replicii și scris cu majuscule, este tot o indicație internă. 

 

 

   

 

     

 

Dialogul dramatic permite conturarea evenimentelor, a 

timpului și a spațiului desfășurării lor, fiind și un mijloc 

de caracterizare a personajelor. Într-un text dramatic, 

contează atât informațiile transmise prin dialog, cât și 

definirea relațiilor dintre personaje.  

În teatru, dialogul este supus unei convenții. Replicile 

schimbate de personajele întrupate de actori sunt auzite 

de spectatori. Aceștia ascultă un dialog care, în 

aparență, nu le este adresat.  

Dialogul în textul dramatic se situează pe două planuri, 

fiind pe de o parte comunicare între personaje și, pe de 

altă parte, comunicare cu publicul (spectatorii).  

 

 

Monologul dramatic este o varietate a 

dialogului și constă dintr-o intervenție 

amplă a unui personaj în prezența sau în 

absența altui personaj, care nu uzează 

de dreptul său la replică. 

 

Indicațiile scenice sau indicațiile autorului oferă informații despre cum trebuie transpus textul pe 

scenă.  Ele reprezintă vocea dramaturgului, nefiind rostite de actori. Ele se pot regăsi atât înaintea 

textului dialogat, cât și în interiorul acestuia, situație când sunt plasate, de regulă, între paranteze 

rotunde. De cele mai multe ori, se preferă marcarea indicațiilor autorului prin scrierea cu italice. 
 

Replica este fiecare intervenție a unui 

personaj. Autorul textului dramatic 

(dramaturgul) imaginează acțiunea, 

construiește schimbul de replici dintre 
personaje și oferă indicații despre modul 

în care textul poate fi reprezentat.  

 
Dialogul este modalitatea predominantă 

de comunicare în textul dramatic și se 

constituie din schimbul de replici între 

două sau mai multe personaje.  

 

Text-suport: Titanic vals de Tudor Mușatescu  

https://www.slideshare.net/carminavolanin/titanic-valspdf 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/titanic-valspdf
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                            Nivel 1 

1. Subdivizunea formală a unei piese de teatru se numește: 

 

2. Criteriile care pot sta la baza delimitării textului în scene sunt ... .   

 

3. În textul dramatic, dialogul presupune ... .   

 
 

 

 

                       Nivel 2 

 

1. Secvența care conține o indicație externă este ... . 

(îi cade o carte 

pe jos) 

CHIRIACHIȚA, 

soacra lui Spirache 

 

După ridicarea cortinei 

familia îşi continuă un 

timp ocupaţiile 

individuale 

(Spirache ridică ochii de sub 

ochelari, ascultă o clipă 

despre ce este vorba, apoi 

reia lectura) 

 

2. Indicația autorului care arată deplasarea pe scenă a personajelor este ... .  

îi cade o 

carte pe jos 

care n-o prea înghite 

pe soră-sa 

se apleacă în silă, 

Gena îi ia înainte şi 

ridică cartea 

Spirache ridică ochii de sub 

ochelari, ascultă o clipă despre 

ce este vorba, apoi reia lectura 

 

3. Două discipline școlare pe care le are Decebal în orarul zilei de luni sunt ... . 
 

 

  

  Nivel 3 

1. Ziua în care Gena vrea să îi verifice temele lui Decebal este ... . 

 

2. Când vine în vizită domnul Dinu, Gena ... . 

 

3. Dintre afirmațiile de mai jos, este corectă cea din varianta ... . 

Dinu recunoaște că a 

venit în vizită special 

pentru Miza. 

Decebal și Gena se contrazic 

în ceea ce privește momentul 

plecării lui Traian. 

Miza este foarte 

mândră de numele pe 

care îl poartă. 

Spirache este 

mulțumit că își poate 

citi ziarul în liniște. 
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Aplicația: Wordwall                                          

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30830713 

 

https://wordwall.net/ro/resource/30830713
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Arta spectacolului. Personajul dramatic 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe  
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 
CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

CS 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii  

CS 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură prin diversificarea activităților consacrate cărții  
 

 

 Textul dramatic, numit și piesă de teatru, este scris cu scopul de a fi transpus pe scenă, 

adică reprezentat. Într-o reprezentație teatrală, sunt implicate mai multe persoane:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Personajul dramatic se aseamănă cu personajul dintr-un text narativ, 

fiind rodul imaginației autorului, dar are o dublă natură: ființei ficționale i se 

alătură o ființă reală, care este actorul.  

 Personajele din textul dramatic comunică și se comunică prin intermediul dialogului și 

al monologului. Personajul dramatic este construit în mod direct, prin notațiile autorului (lista 

personajelor și indicațiile scenice) sau prin intervenția celorlalte personaje, și în mod indirect, 

prin deducerea trăsăturilor sale din comportament, din gesturi, din limbaj, din relațiile cu 

celelalte personaje. 

 

    

actorii – interpretează personajele pe scenă; scenograful – desenează, sub îndrumarea 

regizorului, decorul și costumele, acestea 

urmând a fi realizate în atelierele teatrului;  
 

costumierul – realizează costumul, 

respectând modelul propus de scenograf; 

coregraful – colaborează cu regizorul și 

îndrumă actorii în vederea realizării 

dansurilor sau a mișcărilor ritmice, atunci 

când este cazul;  
 

machieurul – specialistul în arta machiajului; 

tehnicianul de lumini – se ocupă de luminile din timpul reprezentației. 

recuzitorul – responsabilul cu recuzita, 

procură și păstrează recuzita necesară 

pentru reprezentație: mobilă, obiecte etc.;  
 

tehnicianul de sunet – răspunde de efectele 

sonore necesare reprezentației; 

regizorul – propune o interpretare a piesei pe care o montează, scrie scenariul regizoral, 

selectează actorii și îi îndrumă la repetiții, avizează schițele pentru decoruri și costume, 

efectele sonore, luminile etc. 
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   Text-suport: Geamandura de Tudor Mușatescu  

   https://www.slideshare.net/carminavolanin/geamandurapdf  

 

  

 

 Nivel 1 

 

1. Cuvintele sau structurile ce reprezintă repere temporale ale acțiunii sunt ... . 

 

2. Două cuvinte ce reprezintă repere spațiale ale acțiunii sunt ... .  

 

3. Zeiss este  ... .   

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Privind tabloul, Alagrec trăiește un sentiment de ... . 

 

2. Apropiindu-se de tablou, Zeiss îl privește cu … . 

 

3. Zeiss încearcă să-l convingă pe Rembrand că  ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. În legătură cu textul dat, este corectă următoarea afirmație ... . 

Zeiss îl ironizează pe 

Rembrand. 

Rembrand crede că 

un fotograf poate să 

aibă o părere de critic 

de artă. 

Alagrec i se 

adresează lui 

Rembrand cu un 

respect onest și forțat. 

Alagrec este fascinat de 

tabloul lui Rembrand, 

fiindcă peisajul pare 

adevărat. 

 

2. Având în vedere textul dat, este corectă următoarea afirmație ... . 

Rembrant este 

încântat de aprecierea 

venită din partea lui 

Zeiss. 

Rembrant se supără 

pe Alagrec, fiindcă 

acesta îl poreclește. 

Fotograful își aduce 

aparatura din cort. 

Rembrand, Alagrec și 

Zeiss se află pe malul 

mării, într-o 

dimineață de vară. 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/geamandurapdf
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3. În textul dat, apar următoarele caracteristici ale textului dramatic ... . 

sunt prezente 

indicațiile autorului, 

personajele sunt 

persoane reale 

schimbul de replici 

dintre personaje; 

prezența didascaliilor, 

structurarea textului 

în acte și tablouri 

există întâmplări, 

personaje, indici de 

timp şi de spaţiu, 

personajele 

dialoghează 

există indici de timp 

şi de spaţiu, 

participanţii la acţiuni 

sunt persoane reale 

 

Aplicația: Wordwall                                          

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30831367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/30831367
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Dialogul în textul nonliterar. Interviul 
 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

CS 2.1. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din textele literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale 

CS 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii  

 

      Textele nonliterare se referă la aspecte ale realității. Se încadrează în această categorie știrile, 

articolele de ziar sau de revistă, anunțurile, invitația, fluturașul, reportajul, interviul etc., texte 

care au caracter informativ, obiectiv și persuasiv.  Lipsite de expresivitate, textele nonliterare 

folosesc sensul propriu al cuvintelor, termeni de specialitate, date și cifre exacte. 
 

Interviul 

 este un text nonliterar, jurnalistic, de tip informativ,  

 este construit sub forma unui dialog scris sau oral, între un reporter/jurnalist și o persoană, în legătură 

cu o temă de interes public sau personal, 

 poate fi publicat în scris, în ziare sau reviste, poate fi înregistrat sau transmis în direct la radio, la un 

post de televiziune sau în mediul on-line, 

 baza oricărui interviu este întrebarea. 

 reușita interviului este dată de calitatea întrebărilor, fiindcă aceasta determină calitatea răspunsurilor.  

 

 

  

 

 

 

 

Un interviu presupune 

parcurgerea unor etape: 

 

 

 

 

 

întrebări deschise, care oferă intervievatului posibilitatea 

de a-și exprima punctul de vedere în legătură cu tema 

întrebări închise, care nu permit decât 

răspunsuri de tipul „da“ sau „nu“ 
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Text-suport „Încerc să nu repet ceva ce știu că pot să fac.”  
Interviu cu scenograful Adrian Damian de Andra Matzal  

 

https://www.scena9.ro/article/interviu-scenograful-adrian-damian 
 
 
 

  

 

 Nivel 1 

 

1. Piesa de teatru la care a asistat jurnalista Andra Matzal este ... .  

 

2. Spectacolul a avut loc la ... .   

 

3. Ca spectatoare, jurnalista a fost fascinată de ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Scenograful spectacolului amintit este ... . 

 

2. Scopul interviului este ... . 

 

3. Dintre cele șase intervenții ale jurnalistei, cinci sunt enunțuri interogative. Interviul este 

alcătuit ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Așa cum reiese din interviu, etapele procesului de creare a decorurilor teatrale sunt ... . 

 

2. De fiecare dată, scenograful încearcă ... . 

 

3. Din colaborarea cu Robert Wilson, Adrian Damian a învățat ... . 

Aplicația: Wordwall                                     

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30837469 

https://www.scena9.ro/article/interviu-scenograful-adrian-damian
https://wordwall.net/ro/resource/30837469
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Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului   
 

Aplicația 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 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 
 

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau arată ordinea obiectelor prin numărare.

 

      

 

 

 

  

 

 

 Numeralul cardinal și numeralul ordinal pot avea: 

Numeralul cardinal exprimă un număr. Numeralele cardinale sunt simple și compuse.  

Nu au gen, cu excepția numeralelor unu (un)/una (o), doi/două și a compuselor cu acestea: 

doisprezece/douăsprezece, treizeci și unu/ treizeci și una, două sute doisprezece/două sute douăsprezece. 

 

Numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor prin numărare. Numeralul ordinal are forme diferite de 

gen: primul/ prima, întâiul/întâia, al doilea/a doua, al douăzeci și unulea/a douăzeci și una etc.  

 

valoare substantivală

Numeralul cardinal poate avea și  valoare substantivală.

- când apare în texte de matematică: Exemplu: Cinci plus cinci fac zece.                                                                  
- când nu se acordă în gen cu substantivul pe care îl însoțește, denumind un obiect: 

Exemple: Așteaptă autobuzul 102. Stă în sectorul 2. Locuiește la etajul 2. A ajuns la pagina 9.

valoare pronominală

când înlocuiește un substantiv
Cinci dintre colegi au întârziat la serbare.

A patra a plecat mai repede.

valoare adjectivală

când determină un substantiv cu care se 
acordă în gen și caz

șase mere, douăzeci de clădiri, al treilea 
coleg
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Posibilități combinatorii ale numeralului 

În enunțuri, numeralul poate apărea atât în calitate de: 

 adjunct (subordonat) 

 centru (regent). 

 

Când are valoare adjectivală, numeralul este adjunct și are funcția sintactică de atribut adjectival. 

Exemplu: Doi copii au venit. Am citit al doilea act. Are douăzeci și șase de mere. 

 

Numeralul cu valoare pronominală se poate combina cu alte cuvinte, fiind:  

- centru al unui grup cuvinte: Zece dintre ei au venit. Al zecelea dintre ei a venit.  

- adjunct într-un grup de cuvinte: Îmi place înghețata, am cumpărat una. Am mers la al 

treilea. 

 

Numeralul cardinal și numeralul ordinal cu valoare pronominală au următoarele funcții 

sintactice:   
 

subiect Douăzeci și doi au mers în excursie. Al doilea pare mai interesant.    

nume predicativ Participanții la olimpiadă sunt zece. La fizică, George este primul. 

 complement direct I-am văzut pe trei dintre ei în parc. L-am întrebat pe al doilea. 

complement 

prepozițional 

Mă gândesc la trei dintre prieteni. Se gândește la al treilea. 

complement indirect Le-am dat caiete celor trei. M-am adresat primului. 

circumstanțial de loc Am mers la trei dintre ei. Am mers la al treilea. 

circumstanțial de timp Am așteptat zece minute, dar voi ați ajuns după alte douăzeci. Am stat la 

munte doar trei zile, în a patra am plecat. 

circumstanțial de mod Scrie ca doi dintre colegi. Se comportă ca al doilea dintre prieteni. 

circumstanțial de cauză Să nu plângi pentru cei doi. Nu te supăra pentru a treia! 

circumstanțial de scop Am muncit pentru cele două. Au economisit pentru a șaptea. 

atribut prepozițional Întrebările despre trei dintre voi ne-au deranjat. Discuția cu al treilea ne-a 

lămurit. 

atribut genitival Întrebările celor patru ne-au deranjat. Ideile primului ne interesează. 

 

Numeralul cu valoare substantivală poate avea calitate de: 

- centru și îndeplinește funcție sintactică de atribut în nominativ:  

Va veni la ora 12. Stă în camera 123. 

- adjunct și poate îndeplini următoarele funcții sintactice. 

 atribut prepozițional: Am aflat cât este radical din nouă. 

 atribut genitival: Știu cât este radicalul lui nouă. 

 complement prepozițional: Număr până la douăzeci. 
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                       Nivel 1 

 

1. Există un numeral cardinal cu valoare adjectivală în enunțul ... . 

Cei douăzeci și cinci 

au plecat imediat. 
Am luat un zece la 

limba franceză. 
A doua fată a plecat 

mai repede. 

Am invitat la ziua 

mea douăzeci și cinci 

de copii. 

 

2. Există un numeral ordinal cu valoare pronominală în enunțul ... .     

Al patrulea copil al 

Mariei este colegul meu. 

Al treilea a plecat 

miercuri la mare. 

Pe a doua fată nu o 

cunosc. 

Mi-a plăcut a cincea 

carte de povești. 

 

3. Există un numeral cu valoare substantivală în enunțul ... . 

Rochia mea este 

mărimea 38. 
Unsprezecele nostru a 

câștigat. 
Am cumpărat cinci 

fire de lalele. 
Sutele sunt noi. 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Numeralele din enunțul În librărie, din teancul de cărți, am răsfoit două de proză și trei 

volume de poezii., au,  în ordine, următoarele funcții sintactice:  

 

2. Numeralele din enunțul Discuția despre două dintre cele trei cărți citite la cercul de lectură 

mi-a făcut plăcere., au, în ordine, următoarele funcții sintactice ... . 

 

3. Numeralele din fraza Mă gândesc la trei dintre problemele la matematică, pe a patra am 

rezolvat-o., sunt în ordine ... . 

 

 

  

  Nivel 3 

1. În enunțul Mara a procedat ca al treilea dintre cei cinci., numeralele sunt, în ordine ... . 

 

2. În fraza Am avut patru mere roșii și le-am oferit celor patru din al doilea grup., numeralele 

sunt, în ordine ... . 

 

3. În fraza Am înaintat pe stradă până la numărul 59, unde locuia a doua dintre cele trei 

prietene ale mamei.,  numeralele sunt, în ordine ... . 
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Aplicația: Quizizz                                   

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6244952c3a2a32001d15fdcb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6244952c3a2a32001d15fdcb
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Adverbul. Posibilități combinatorii ale adverbului 
 

Aplicația 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 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 
 

  

 

 

 

Unele adverbe s-au format prin:  

- derivare cu sufixe: -eşte, -iş, -âş, -mente  

             Exemple: voiniceşte, ştrengăreşte, pieptiş, cruciş, târâş, realmente, actualmente etc. 

- altele prin compunere (prin alăturare sau subordonare) 

             Exemple: devreme, orişiunde, astă-vară, într-adevăr, după-amiază, dis-de-dimineaţă etc. 

 

Unele adverbe nu precizează împrejurările desfășurării unei acțiuni. Ele se numesc adverbe 

nehotărâte: undeva, cândva, cumva, oriunde, oricând, oricum, orișiunde, orișicând, orișicum. 

Acestea pot apărea și ca element de legătură într-o frază. 

 

Gradele de comparație ale adverbului sunt aceleași ca ale adjectivului. Există adverbe care nu 

au grade de comparație (acolo, aici, afară, împreună, mereu etc.).  

 

Locuțiunea adverbială este grupul de cuvinte care este sinonim cu un adverb și care se 

comportă în enunț ca un adverb. 

 

Exemple: în spate, ici și colo, din loc în loc, de jur împrejur, an de an, la paștele cailor, cât ai 

bate din palme, din vreme în vreme, din când în când, cu siguranță, fără îndoială, de bună 

seamă, cu de-a sila, talmeș-balmeș, de aceea, pentru aceea, de asta, pentru asta etc. 

 

 

 

 

 

 

Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată circumstanțele desfășurării acțiunii. 

        După înțeles, adverbele sunt: 

 de loc: aici, dincolo, pretutindeni, aproape etc.  

 de timp: azi, niciodată, odată, mâine etc. 

 de mod: altfel, gata, bine, vitejește etc.  
 

     După alcătuire, adverbele sunt:  

 simple:  ieri, aici, jos, bine, azi etc.  

 compuse:  acasă, niciodată, astfel, 

dedesubt, ieri-seară etc 
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Adverbul și locuțiunea adverbială pot avea funcție sintactică de: 
 

nume predicativ Matei este altfel decât îl știam. 

circumstanțial de mod Colegii mei au lucrat foarte bine.   

circumstanțial de timp Spectacolul a avut loc ieri 

circumstanțial de loc Am căutat-o pe Ana peste tot. 

circumstanțial de cauză Fiindcă a răcit, de accea nu a venit la mine. 

circumstanțial de scop De asta nu a venit, ca să mă protejeze. 

atribut adverbial S-a lovit cu capul de pragul de sus. Casa de acolo e frumoasă. 

 
Unele adverbe nu au funcție sintactică, fiind numite și semiadverbe. 

Exemple: chiar, doar, decât, mai, măcar, nu, numai, tot, și etc. 

 

numai și doar apar în enunțuri afirmative Exemplu: Numai/doar Alina m-a însoțit. 

decât este folosit doar în enunțuri negative Exemplu: Nu m-a ajutat decât Adina. 

mai să fie folosit, atunci când însoțește un verb la perfect 

compus, între auxiliar și participiu 

Exemplu: Am mai întâlnit acest copil. 

mai între pronumele personal și verb, atunci când însoțește 

gruparea alcătuită dintr-un clitic pronominal și un verb 

Exemplu: Îți mai aduc o înghețată? 

 

        

În frază, există adverbe relative, care leagă o propoziție secundară de cea de care depinde ca 

înțeles. 

Exemplu: Am stabilit unde vom pleca în vacanță, cât vom sta și când ne vom întoarce.  
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 Nivel 1 

 

1. Există numai adverbe formate prin compunere în seria ... . 

prietenește, târâș-

grăpiș, departe, astfel, 

negreșit 

deasupra, altfel, 

aproape, poimâine, 

afară 

dis-de-dimineață, 

astă-seară, imediat, 

împotrivă, cândva 

dincolo, cumva, 

după-amiază, acasă, 

niciodată 

 

2. Apare o locuțiune adverbială în enunțul ... .    

Alisa stătea în spatele 

colegilor de clasă. 

Lalelele și-au deschis 

pe neașteptate cupele 

spre soare. 

Nu știu când și unde 

ne vom revedea. 

Primăvara,  păsările 

călătoare se întorc la 

cuiburile lor. 

 

3. Cuvântul subliniat în enunțul Am fost cândva la Sighișoara., este ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Adverbul din enunțul La istorie, Valeria a răspuns mai puțin bine decât ora trecută., este la 

gradul de comparație ... . 

 

2. În enunțul Victor s-a strecurat pe furiș în locuința vecinului de deasupra., există ... . 

 

3. Enunțul în care apare un semiadverb este ... . 

Nu vreau ajutorul 

acestor colegi. 

Deși nu are doi ani, 

înțelege ce-i spui. 

Prăjiturile Ancăi erau 

destul de bune. 

Tocmai ieșisem la joacă 

și m-a mușcat un câine. 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. În fraza Deși se comporta prietenește cu noi, era altfel decât îl știam., adverbele sunt, în 

ordine ... . 

 

2. În fraza Alergatul de colo până colo a obosit-o pe Diana, fiindcă s-a sculat cu noaptea-n 

cap.,  există ... . 

 

3. În fraza Fiindcă ne-am întâlnit ieri acasă la ea să învățăm, Ioana a răspuns suficient de 

bine la întrebările profesorului., există, în ordine ... . 
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Aplicația:  Quizizz  

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6247085f99be43001dac2e34  

https://quizizz.com/admin/quiz/6247085f99be43001dac2e34
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Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă 
 

Aplicația recomandată:   Wordwall 

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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 
 

      

Din punctul de vedere al sensului lor, interjecțiile pot fi: 

 

 

 

 
  
 

Din punctul de vedere al formării, interjecțiile pot fi: 

         

 

 
 

 Locuțiunea interjecțională este grupul unitar de cuvinte care exprimă sentimentele sau 

reacțiile afective ale vorbitorilor. 

Exemple: ce mai, ei bine, ia te uită, măi să fie, scârț Marițo, vai de mine, Doamne ferește etc.  
 

 Interjecțiile de adresare (apelative) sunt folosite de vorbitor pentru a se adresa direct 

unei persoane (bă, băi, bre, fa, fă, mă, măi etc.) sau pentru a atrage atenția ascultătorului asupra 

unui lucru (alo, hei, pst etc.).  
 

În general, interjecțiile nu au funcție sintactică în enunț și pot reprezenta singure un enunț nestructurat.  
 

Observații: 

Există interjecții predicative 

care se comportă ca un verb și 

îndeplinesc funcția sintactică 

de predicat verbal. 

Exemple: 
Haide acasă! Uite-l pe Matei! 

Pupăza zbârrr! în copac. 

În general, interjecțiile și 

locuțiunile interjecționale se 

despart prin virgulă sau prin semnul 

exclamării de restul enunțului. 

Exemple:  Ah, am înțeles!                                         

Ei! Să vedem cine și-a făcut tema!  
 

Dacă interjecția este urmată 

de un substantiv în vocativ, 

se pune virgulă după întregul 

grup. 

Exemplu: 
Măi Ana, de ce nu asculți? 

 

Interjecția este partea de vorbire neflexibilă care imită sunete sau zgomote din 

natură sau care exprimă stări sufletești, reacții la senzații fizice, îndemnuri.  

 

propriu-zise, cele care exprimă stări 

sufletești, reacții la senzații fizice, îndemnuri. 

Exemple: hai, na, au, uf, ah, ei, of, uau, vai 

etc. 

 

onomatopee (interjecții onomatopeice), cele care imită sunete 

sau zgomote din natură, sunete produse în procesele fiziologice 

omenești sau sunete produse de acțiuni. 

Exemple: mac-mac, miau, hapciu, ding-dong, sforr, țuști 

 

simple: au, ei, hai, na, 

cucurigu, pitpalac, tronc, uf 

simple repetate: groh-groh, ham-ham, 

nani-nani, mac-mac, mor-mor; 

compuse: hodoronc-tronc, ia 

uite, tic-tac, ei aș, tralala 

Alo! 

Marș! 
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 Nivel 1 

 

1. Există doar intejecții simple în seria ... . 

pitpalac, hai, na, of, 

cucurigu, marș 
piu-piu, ei aș, tronc, 

îhî, au, ehei 
tralala, ham-ham, 

miau, ah, zbârrr, măi 
miorlau, ha, uf, ia 

uite, zdrang, zât 

 

2. Enunțul în care apare o locuțiune interjecțională este ... .    

Of, bine că te-ai 

trezit! 

Broasca huștiuluc în 

lac! 

Să nu pățești ceva, 

Doamne ferește! 
Măi, pleacă de acolo! 

 

3. Din seria alo-alo!, cioca-boca!, ding-dang!, pic-pic-pic!, făș-fâș!, hei-rup!,  ga-ga-ga!, 

behehe!, tralala!, nani-nani!, sunt compuse interjecțiile ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Enunțul în care apare o intejecție de adresare este ... . 

Ha-ha-ha, ce 

carachios ești! 

Hei, unde este colega 

voastră? 

Au, m-am lovit la 

picior! 

Ei, nu poate omul să 

doarmă de voi! 

 

2. Din exemplele de mai jos, este corect scris enunțul ... . 

Bre fetelor unde ați 

fost toată ziulica? 

Vai am uitat ce voiam 

să-ți cer! 

Uite, ce copac 

interesant! 

Uite, măi Vasile, ce 

vreau de la tine! 

 

3. Sunt obținute prin derivare de la o interjecție verbele din seria ... . 

a pufăi, a roade, a 

găgăi, a fâlfâi, a 

mieuna 

a bâzâi, a măcăi, a 

chițăi, a zdrăngăni, a 

țiui 

a pocni, a ronțăi, a 

măcăi, a fâlfâi, a 

miorlăi 

a bufni, a cotcodăci, a 

lătra, a măcăni, a 

vâjâi 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Enunțul în care apare o interjecție predicativă este ... . 

Vino mai repede, 

Vlad! 
Of, ce rău îmi pare! 

Vai, ce frumos te-ai 

îmbrăcat! 
Iată-l pe Vlad, 

câștigătorul concursului! 
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2. Enunțul în care apare o onomatopee este ... . 

Rața țuști! în apa 

rece. 
Haide cu noi la 

plimbare! 
Măi, ai un pix în 

plus? 
Pardon, nu am vrut să 

te lovesc! 

 

3. Există o interjecție centru al unui grup de cuvinte în enunțul ... . 

Ce mai, ești cel mai 

bun! 
Uite o buburuză! Vine bunica în vizită! 

Vai, mă doare 

măseaua! 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall                             

Link: https://wordwall.net/ro/resource/30837393  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/ro/resource/30837393


                                                                                                                                                

 - 132 -  
 

Sintaxa propoziției 
 

Aplicația recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare 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 structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea 

clară și precisă a intențiilor comunicative complexe 

CS 4.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

CS 4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

Într-un enunț, cuvintele și locuțiunile pot îndeplini diverse funcții sintactice.  

Funcție sintactică Prin ce se exprimă? Exemplu 

PREDICAT 

VERBAL 

verb predicativ cu categoria modului Plecăm la mare. 

locuțiuni verbale cu categoria modului Mi-am dat seama de multiplele 

semnificații ale textului. 

interjecții predicative Hai la plimbare! 

PREDICAT 

NOMINAL 

verb copulativ la moduri personale + nume 

predicativ 

 Matei devine medic. 

 

 

 

 

NUME 

PREDICATIV 

substantiv, pronume sau numeral cu valoare 

pronominală în N. 

Alina este cumnata mea.  

Care sunt colegii tăi?  

Andra a fost a treia dintre cele 

selectate 

substantiv, pronume, numeral cu valoare 

pronominală în Ac. sau G., cu prepoziție sau 

locuțiune prepozițională 

Banca este de lemn.   

Mircea este contra fumatului. 

adjectiv (propriu-zis, participial) Experiența a fost interesantă. 

verb la infinitiv Dorința Dianei este de a vizita 

Parisul. 

verb la supin Părerea Anei este de 

neacceptat. 

 

 

SUBIECT 

 

 

substantiv, pronume, numeral cu valoare 

pronominală în N. 

Cerul este senin.  

Ceilalți vor pleca mâine.  

Trei au întrebat de excursie. 

verb la infinitiv A cânta este visul lui Matei. 

verb la supin De mințit nu este greu. 

 

C
O

M
P

L
E

M

E
N

T
 

 

 

direct 

substantiv, pronume, numeral 

cu valoare pronominală în Ac. 

Am citit cartea. Am văzut-o în parc. 

I-am întrebat pe patru dintre colegi. 

verb la infinitiv (cu sau fără 

prepoziție) 

Pot desena peisaje de vis. Învață a 

vorbi frumos! 

verb la supin Am terminat de scris tema. 



                                                                                                                                                

 - 133 -  
 

indirect substantiv, pronume sau 

numeral cu valoare 

pronominală în D 

Mamei i-a plăcut prăjitura. Fiecăruia  

îi pasă. M-am împotrivit celui de-al 

treilea. 

 

 

prepozițional 

substantiv, pronume sau 

numeral cu valoare 

pronominală în Ac. și G. 

Se gândește la concediu. Gestul tău 

se răsfrânge asupra celorlați. Te-ai 

referit la primul dintre ei? 

verb la infinitiv cu prepoziție Se teme de a nu te plictisi.  

verb la supin M-am săturat de mâncat mere.  

 

C
IR

C
U

M
S

T
A

N
Ț

IA
L

 

 

de loc 

adverb de loc Băieții au plecat acasă. 

substantiv, pronume, numeral 

cu valoare pronominală în Ac. 

și G 

S-a mutat deasupra locuinței 

noastre. M-am așezat lângă aceștia. 

S-au așezat lângă două dintre 

prietenele mele. 

 

 

de timp 

adverb de timp Azi, băieții se joacă în curte. 

substantiv în cazul Ac În copilărie am stat mult la bunici. 

verb la infinitiv Până a ne vizita bunica, îi vom 

pregăti o surpriză. 

verb la gerunziu Alergând  pe stradă, a întâlnit-o pe 

Mara. 

 

de mod 

adverb de mod Părinții se simt bine la mare. 

substantiv în Ac. Copiii scriu cu atenție tema. 

verb la infinitiv A intrat fără a saluta pe cineva. 

verb la gerunziu A plecat plângând. 

de cauză substantiv, pronume sau 

numeral cu valoare 

pronominală în Ac. 

Te-am ajutat de milă.  

Pentru voi am fost pedepsită ieri. 

adjectiv precedat de prepoziție De supărată ce era, nu putea vorbi. 

verb la gerunziu Alunecând pe iarbă, a căzut.  

 

 

de scop 

substantiv în Ac Au învățat mult pentru reușita la 

examen. 

verb la infinitiv cu prepoziție Am muncit pentru a finaliza  căsuța 

păsărelelor. 

verb la supin Copiii au mers la cules struguri. 

 

A
T

R
IB

U
T

 

adjectival adjectiv (propriu-zis, 

participial, pronominal, 

provenit din verb la gerunziu) 

Am mâncat o pară zemoasă. Am 

luat creioane colorate. Valurile 

spumegânde ale mării erau reci. 

numeral cu valoare adjectivală Avea trei canari. 

substantival în N substantiv în N Orașul Sibiu este asaltat de turisti. 

substantival 

genitival 

substantiv în G Păpușa  fetiței este nouă. 

substantival în D substantiv în D Acordarea de premii actorilor se va 

face diseară. 

substantival 

prepozițional 

substantiv în Ac., G. sau D Îmi plac romanele de aventuri. 

Campania împotriva fumatului e 

benefică. Încurajez reușita grație 
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perseverenței. 

pronominal 

genitival 

pronume în G Casa lor este nouă. Plecările alor 

mei nu-mi plăceau.  

pronominal în D. pronume personal în D., formă 

neaccentuată 

Mă atrăgea păru-i de aur.  

pronominal 

prepozițional 

pronume în Ac., G. sau D. Cadoruile  pentru tine sunt pregătite. 

Copacul dinaintea acestora este un 

paltin. Reușita grație alor săi l-a 

bucurat. 

în N. numeral cardinal cu valoare 

substantivală 

Ne-am instalat în vila 4. 

genitival numeral cu valoare 

pronominală în G. 

Părerea primului dintre ei era 

greșită. 

 

 

prepozițional 

numeral cu valoare 

pronominală în Ac., G. sau D 

Discuția cu trei dintre ei m-a 

indispus. Lupta contra celui de-al 

doilea a fost pierdută. Reușita 

datorită primului dintre frații mei m-

a bucurat. 

 

verbal 

verb la infinitiv Încercarea de a desena copacul i-a 

reușit. 

verb la gerunziu Fata plângând i-a atras atenția. 

verb la supin Mașina  de cusut este defectă. 

adverbial adverb sau locuțiune 

adverbială 

Lecția de astăzi a fost ușoară. 
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 Nivel 1 

 

1. Predicatele din fraza Toți am avut idei bune și iată rezultatele surprinzătoare ale acestora., 

sunt exprimate, în ordine, prin ... . 

 

2. În fraza Victor a ajuns de nerecunoscut după ce a pierdut averea și s-a făcut hamal în 

port., există, în ordine, următoarele predicate ... .  

 

3. Subiectul din enunțul Decorurile minuțios lucrate, costumele de epocă, machiajul reușit, 

organizarea perfectă au creat o atmosferă de vis., este ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În enunțul Valeria a muncit intens pentru a termina proiectul., cuvintele subliniate sunt, în 

ordine ... . 

 

2. În fraza Sfaturile părinților și îndemnul lor de a continua lucrul m-au făcut să termin 

proiectul început., cuvintele subliniate sunt, în ordine ... . 

 

3. Cuvintele subliniate din enunțul Camera a cărei amenajare îmi place aparține părinților 

mei.,  sunt, în ordine ... . 

 

 

 

  

  Nivel 3 

1. Enunțul în care există, în ordine, un subiect, un atribut pronominal genitival, un predicat 

nominal și un complement prepozițional este ... .  

Venirea acestuia ne-a 

bucurat pe toți. 

Primul sosit era vesel 

și prietenos. 

Mașina lui rula cu 

viteză mare. 

Coșul ei era plin de 

cireșe. 

 

2. În enunțul Le-am vorbit alor mei despre dorința de a vizita Parisul.,  cuvintele subliniate, 

sunt, în ordine ... . 

 

3. În enunțul Privirea blândă a acelei femei i-a amintit de bunica lui., pe lângă alte părți de 

vorbire, există ... . 
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Aplicația: Quizizz   

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62474885ddb8f0001d450d78 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62474885ddb8f0001d450d78
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