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SUBIECT CINE + verb? 

substantiv Copiii aleargă. 

pronume Ei aleargă. 

numeral Doi aleargă. 

NUME PREDICATIV 

  pare 
 CINE/CE/CUM + este + SUBIECTUL? 

  se face 
  devine 

substantiv Mihai este prietenul meu. 

pronume Mihai devine el. 

numeral cu val. subst. Mihai pare primul. 

adjectiv Mihai se face mare. 

ATRIBUT ADJECTIVAL CARE / CE FEL DE + SUBIECT/NP? 

adjectiv Prietenii buni se ajută. 

adjectiv pronominal Prietenii mei mă apreciază. 

numeral cu val. adj. Doi prieteni se ajută. 

ATRIBUT APOZIȚIONAL CARE / CE FEL DE + SUBIECT/NP? substantiv Bunicul Mihai m-a sunat. 
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ATRIBUT SUBSTANTIVAL GENITIVAL A/AL/AI/ALE + CUI + substantiv? 
substantiv Cartea lui Mihai are poze. 

numeral cu val. subst. Cartea celor doi are poze. 

ATRIBUT SUBSTANTIVAL PREPOZIȚIONAL CARE / CE FEL DE + substantiv? 
substantiv Hainele din mijlocul casei au pete. 

pronume Scaunele din spatele celor doi au perne. 

ATRIBUT SUBSTANTIVAL APOZIȚIONAL CARE / CE FEL DE + substantiv? 
substantiv Cartea fratelui meu, a lui Mihai, are poze. 

numeral Cartea amicilor mei, a celor doi, are poze. 

ATRIBUT PRONOMINAL GENITIVAL ( ) ± prep A/AL/AI/ALE + CUI + substantiv? pronume (pers / *alte) Cartea lor are poze. (* acelora/alor săi) 

ATRIBUT ADJECTIVAL CARE / CE FEL DE + substantiv? 

adjectiv Păpușa fetei înalte cântă. 

numeral cu val. adj. Păpușa primei fete cântă. 

adjectiv pronominal Coperta cărții mele are poze. 

COMPLEMENT (L) UNDE + verb? 

substantiv Mihai locuiește înăuntrul casei. 

pronume Mihai locuiește deasupra lor. 

numeral Mihai locuiește împrejurul celor patru. 

COMPLEMENT (T) CÂND + verb? 

substantiv Mihai a ajuns acasă înaintea Danei. 

pronume Mihai a ajuns acasă înaintea ei. 

numeral Mihai a ajuns acasă înaintea celor doi. 

COMPLEMENT (M) CUM + verb? 

substantiv Mihai se joacă împotriva regulilor. 

pronume Mihai se poartă împotriva noastră. 

numeral Mihai vorbește contra celor doi. 

COMPLEMENT (CAUZĂ) Din ce cauză + verb? 

substantiv Noi ne adăpostim din cauza ploii. 

pronume Copiii se sperie din cauza umbrelor. 

numeral Ion nu a învățat din cauza celor doi. 

COMPLEMENT (SCOP) Cu ce scop + verb? 

substantiv Mihai învață în vederea testului. 

pronume Mihai învață în privința lor. 

numeral Mihai învață în vederea celor două. 

NUME PREDICATIV ( ) ± prep
      pare 

 AL/A/AI/ALE CUI + este + SUBIECTUL? 
      devine 

substantiv Cartea pare a lui Mihai. 

pronume Cartea este ( )a lui. ± împotriv

numeral Cartea devine a celor doi. 
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COMPLEMENT INDIRECT CUI + verb? 

substantiv Îi dau cartea prietenului meu. 

pronume Îi dau cartea lui. (*Le spun alor tăi). 

numeral Le dau cartea celor doi. 

ATRIBUT ADJECTIVAL CĂRUI + substantiv? 

adjectiv I-am spus bunului om povestea. 

adjectiv pronominal Le-am lăsat părinților mei un bilet. 

numeral cu val. adj. Le duc celor doi prieteni un cadou. 

ATRIBUT SUBSTANTIVAL CUI + substantiv nearticulat? 
substantiv Glorie neamului nostru! 

numeral Glorie celor doi! 

ATRIBUT PRONOMINAL CUI + substantiv nearticulat? pronume Glorie lor! 

ATRIBUT PRONOMINAL (în dativ POSESIV) CĂRUI + substantiv articulat? pronume PERSONAL 
Le-am dus și copiilor ei niște haine. 
Mi-am găsit pălăria. 

ATRIBUT APOZIȚIONAL CĂRUI + substantiv? substantiv I-am oferit amicei mele, Anei, o floare. 

COMPLEMENT (L) UNDE + verb? 

substantiv Mihai se duce contrar vântului / naibii. 

pronume Mihai merge contrar lor. 

numeral Mihai merge contrar celor doi. 

COMPLEMENT (M) CUM + verb? 

substantiv Mihai vorbește asemenea tatălui său. 

pronume Mihai dansează aidoma ție. 

numeral Mihai acționează conform regulilor. 

COMPLEMENT (CAUZĂ) Din ce cauză + verb? 

substantiv Mihai a reușit grație prietenilor. 

pronume Mihai a înțeles povestea datorită lor. 

numeral Mulțumită celor doi, Mihai a terminat. 

SUBIECT (în frază) CINE + verb? pronume relativ Eu dau noroc 1/ cui mă respectă. 2/ 

NUME PREDICATIV (+ )  prep

  pare 
 CINE/CE/CUM + este + SUBIECTUL? 

  iese 

substantiv Rezolvarea pare conform cerinței. 

pronume Rezolvarea este datorită ei. 

numeral Rezolvarea a ieșit contrar celor două. 
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ATRIBUT SUBSTANTIVAL PREPOZIȚIONAL CARE/CE FEL DE + substantiv? 
substantiv Pixul de la Mihai s-a pierdut. 

numeral Pixul de la cei doi s-a pierdut. 

ATRIBUT PRONOMINAL PREPOZIȚIONAL CARE/CE FEL DE + substantiv? pronume Pixul de la ei s-a pierdut. 

ATRIBUT APOZIȚIONAL (!prep.!) CARE/CE FEL DE + substantiv? substantiv L-am văzut pe tatăl tău, pe Mihai. 

ATRIBUT ADJECTIVAL CARE/CE FEL DE + substantiv? 

adjectiv Mihai citește o poezie scurtă. 

adjectiv pronominal Mihai citește această poezie. 

numeral cu val. adj. Mihai citește două poezii. 

COMPLEMENT DIRECT PE CINE/CE + verb? 

substantiv Mihai citește o poezie. 

pronume Mihai o vede pe ea. 

numeral Mihai îl salută pe al doilea. 

COMPLEMENT INDIRECT Despre / cu / la  etc.    CINE/CE + verb? 

substantiv Am învățat despre descoperiri. 

pronume Mihai merge cu voi. 

numeral Mă gândesc la primul. 

COMPLEMENT (L) UNDE + verb? 

substantiv Mihai merge la bunici. 

pronume Mihai se îndreaptă către ei. 

numeral Mihai aleargă spre cei doi. 
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COMPLEMENT (T) CÂND + verb? 

substantiv Vorbim după ore sau acum? 

pronume Mihai s-a născut după ea. 

numeral Am rezolvat exercițiile înainte de cei doi. 

adjectiv De mică am început chitara. 

COMPLEMENT (M) CUM + verb? 

substantiv Mihai vorbește ca un tată grijuliu. 

pronume Oricine poate face precum ea. 

numeral Mihai cântă ca al șaptelea. 

COMPLEMENT (CAUZĂ) Din ce cauză + verb? 

substantiv Nu văd casa de copac. 

pronume Nu văd la tablă de tine. 

numeral Te vei îmbolnăvi de la cinci pe zi. (mese) 

adjectiv De neatent, am greșit. 

COMPLEMENT (SCOP) Cu ce scop + verb? 

substantiv Muncesc  mult pentru viitorul meu. 

pronume Am renunțat la fumat pentru tine. 

numeral Mă tot uit după al doilea... 

SUBIECT CINE + verb? substantiv A venit la lume... 

NUME PREDICATIV CINE/CE/CUM + este + SUBIECTUL? 

substantiv Florile sunt pentru Ana. 

pronume Castelul pare de aur. 

numeral Medaliile sunt pentru trei. 

ELEMENT PREDICATIV SUPLIMENTAR (atribut+complement) adjectiv Fetița aleargă voioasă. 
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ATRIBUT ADJECTIVAL CARE/CE FEL DE + substantiv? adjectiv Om bun, deschide poarta! 

ATRIBUT APOZIȚIONAL CARE/CE FEL DE + substantiv? substantiv Domnule Mihai, stați puțin! 
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PREDICAT VERBAL CARE este ACȚIUNEA subiectului? 

verb predicativ Mihai merge la școală. 

interjecție predicativă Deodată, Grivei ham-ham la mine. 

adverb predicativ Bine că plouă! 

NUME PREDICATIV ( ) ± prep
  înseamnă 

 CINE/CE/CUM + este + SUBIECTUL? 
  devine 

verb (la mod nepred.) Școala înseamnă a învăța. 

adverb Bunicii mei sunt bine acum. 

interjecție Pălăria este wow! 

SUBIECT CINE + verb? 
verb (la mod nepred.) Se aude tunând. 

adverb Îmi este bine. 

ATRIBUT VERBAL CARE/CE FEL DE + substantiv? verb (la mod nepred.) Am cumpărat pistol de lipit. 

ATRIBUT ADVERBIAL CARE/CE FEL DE + substantiv? adverb Mihai are cei șapte ani de acasă. 

COMPLEMENT DIRECT CE + verb? verb (la mod nepred.) Eu voi putea citi repede. 

COMPLEMENT (L) UNDE + verb? adverb Mihai mă așteaptă acasă. 

COMPLEMENT (T) CÂND + verb? adverb Mâine va ploua în sudul țării. 

COMPLEMENT (M) CUM + verb? adverb Ana dansează bine. 

COMPLEMENT (CAUZĂ) Din ce cauză + verb? 
verb (la mod nepred.) Am amețit uitându-mă în jos. 

adverb Nu te voi ierta pentru azi! 

COMPLEMENT (SCOP) Cu ce scop + verb? 
verb (la mod nepred.) Mihai a mers la pescuit. 

adverb Mihai se pregătește pentru mâine. 

  


