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C

„Datoria unui profesor nu este
de a impune sistemul vreunui filosof,
oricare ar fi el,
ci de a da metoda sigur\ în c\utarea adev\rului
[i nimic mai mult.”
Titu Maiorescu

„Ceea ce e perfect în]eles
se enun]\ cu claritate.
Cum descrie cineva un lucru,
a[a l-a v\zut [i l-a priceput.”
Mihai Eminescu

CUVÂNT-ÎNAINTE

Lucrarea de fa îi propune s le ofere atât elevilor din cursul
gimnazial, cât i celor de la liceu un material util despre cum trebuie s se
învee i s fie îneleas gramatica de baz pentru ca la concursurile
colare i la examenele viitoare acetia s poat rezolva orice problem
teoretic sau practic, indiferent dac probele examenelor vor fi de tip
clasic ori de tip gril.
Ne-am strduit s atingem rigorile unei lucrri cu o anumit inut
tiinific, respectând îns principiul accesibilitii, astfel încât ea s fie
un bun instrument de lucru nu numai pentru elev, cât i pentru profesor,
deoarece îi ajut s parcurg teoria gramatical (morfologia i sintaxa),
gândit dup un plan adecvat, specific fiecrui compartiment al
gramaticii, i urmrete s clarifice majoritatea ambiguitilor care apar în
analiza gramatical, la nivelul subiectelor de la olimpiade sau de la
testarea naional, precum i al celor de la admitere la facultate.
Abordând, pentru fiecare parte de vorbire sau de propoziie, i
problemele de ortografie ori de punctuaie, am intenionat s imprimm
un caracter practic-operaional în prezentarea motivrilor pertinente, prin
corelarea permanent a noiunilor de morfologie cu cele de sintax i de
vocabular, dar i cu cele de ortografie, ortoepie i de punctuaie, pledând
pentru formarea unor deprinderi de exprimare corect – oral i scris – i
de însuire a cunotinelor de limb.
De asemenea, dorim ca aceia care vor utiliza aceast lucrare s rein
i nota de normalitate – benefic i instructiv-educativ – pe care am
încercat s o imprimm prin exemplele create ad-hoc, dorina noastr de a
sdi în sufletul elevilor un patriotism delicat, discret i adevrat, pornit
din inim, precum i de a cultiva acele valori morale atât de necesare
tineretului în perioada pe care o traversm cu toii.
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Când a trebuit s facem necesare comentarii, cu scopul de a încerca
s rezolvm unele ambiguiti sau „capcane”, ne-am permis, din dorina
de a fi cât mai aproape de sufletul elevului, s abordm un stil direct, un
dialog lejer, bine dirijat, continuând – atât cât a fost posibil – stilul
imprimat de manualele colare pentru gimnaziu.
Claritatea expunerii, densitatea i structurarea exemplelor într-o
form riguros tiinific, gândite, în special, din punctul de vedere al
elementului regent, renunarea la anumite structuri formale în favoarea
unor explicaii uor de îneles i de automatizat sunt doar câteva elemente
prin care aceast carte este oferit elevilor într-o inut cât se poate de
accesibil, încât acetia s posede, înc din primele clase de gimnaziu,
cunotinele care le sunt absolut necesare.
Conceput ca un instrument de lucru sigur, practic i, credem noi,
deosebit de util în aprofundarea cunotinelor de gramatic, în vederea
prezentrii la examene, cartea aceasta are ca suport, în primul rând,
Gramatica Academiei (ed. a II-a revizuit i adugit, 1966) care
reglementeaz, oficial, utilizarea corect a limbii române literare actuale
în comunicarea oral i scris.
Ediia de fa este corelat cu normele actuale impuse de Dicionarul
ortografic, ortoepic i morfologic al Academiei Române, ediia a II-a,
revzut i adugit, publicat la Editura Univers Enciclopedic, Bucureti,
2005.
Bibliografia de baz a lucrrii noastre (pe care n-am considerat c
este cazul s o reproducem în aceast lucrare dedicat elevilor) cuprinde
operele monumentale ale maetrilor notri – s-i menionm, totui, pe
Mioara Avram, Grigore Brâncu, Ion Coteanu, Dumitru Craoveanu,
Doina Dasclu, Alexandru Graur, Valeria Guu Romalo, Theodor Hristea,
Iorgu Iordan, Dumitru Ivnu, Maria Manoliu Manea, Gabriela Pan
Dindelegan, Rodica Popescu, Vladimir Robu, Manuela Saramandu,
Gheorghe I. Tohneanu –, precum i lucrrile preioase ale unor
cercettori care s-au ocupat de studiul gramaticii româneti, de studierea
scrierii i pronunrii limbii române literare contemporane, contribuii la
care am recurs i noi.
Scopul urmrit nu este doar asigurarea legturii indisolubile între
noiunile teoretice însuite la orele de Limba român i practica analizei
gramaticale, ci i realizarea cerinei didacticii moderne care preconizeaz
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participarea direct i activ a cursanilor la explicarea, înelegerea i
automatizarea faptelor gramaticale.
Dup o experien de peste trei decenii la catedr, am îneles c
tineretul de azi pretinde cu ardoare „s i se fixeze în tipare eterne
perfeciunea!” De aceea, prin automatizare s nu se îneleag crearea
anumitor cliee sau raionamente false sau confuze, ci tocmai evitarea lor
prin exersare – logic –, neîntrerupt i dirijat, în aa fel încât modelele
de limb s devin automatisme – „colaci de salvare” – într-un examen
de tip clasic ori de tip gril, dar i în aspectul îngrijit al exprimrii în
limba român literar actual.
Ambiia demersului nostru nu a fost aceea de a impune modele sau
de a propune norme originale, ci ne-am strduit a le prezenta într-o
anumit ordine perfect i a le justifica pe cele existente în crile care se
afl în bibliotecile personale sau în librrii, înlesnind accesul tinerilor
spre rigoarea limbii române literare contemporane.
Msura în care am reuit acest lucru ne-o va da reacia cititorilor
(primii beneficiari i, în acelai timp, cei mai sinceri judectori), pe care o
ateptm cu emoie.
i, pentru c „adolescena este o etap ars de neliniti existeniale”,
a sosit momentul, dragii notri elevi i studeni, s v verificai
capacitatea infinit a trupului, a intelectului i a sufletului i, parcurgând
paginile acestei cri, s aprofundai cu plcere Gramatica limbii voastre
materne, continuând ceea ce ai fcut pân acum la coal, i s
înelegei – prin efortul fizic i mental pe care îl depunei – bogia vieii
voastre în aceast etap, precum i utilitatea gramaticii, frumuseea
acestei discipline considerate de unii arid, bun doar pentru promovarea
unor examene obligatorii în anumite etape ale vieii de colar i de
student.
S nu uitai îns c mâine, poimâine, ansa vieii voastre ar putea s
depind i de felul în care tii s scriei ori s întreinei o conversaie la
un interviu pe care îl vei da i la care se apreciaz nu numai pregtirea
profesional, ci i degajarea, dezinvoltura cu care v susinei punctul de
vedere. Or, toate acestea, inclusiv felul miestrit în care tii s mânuii
fraza, precum i darul elocinei, sunt consecine ale aplicrii unor reguli
gramaticale învate, înelese i automatizate în timp.
Fr îndoial c o asemenea lucrare nu poate fi scutit de
insuficiene, de omisiuni sau chiar de eventuale greeli. De aceea, vom
Cuvânt-înainte
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rmâne profund îndatorai cititorilor care, cu ochi critic, le vor descoperi,
ajutându-ne astfel s le înlturm la o eventual reeditare.
Mulumiri recunosctoare se cuvin maetrilor notri care „ne-au
învat carte”; elevilor i studenilor notri care, prin întrebri iscoditoare,
ne-au stimulat în studiul nostru; Facultii de Drept „N. Titulescu” i
Facultii de Litere de la Universitatea din Craiova, care, prin tot ceea ce
înseamn ele, ne-au dat posibilitatea s ajungem cu elevii i cu studenii
notri la performane bine cunoscute în lumea colii.
În vederea rezolvrii testelor-gril i a exerciiilor din culegerile
care trateaz subiectele date la examene, v recomandm, în final, o
bibliografie selectiv cu lucrri aprute în ultimul deceniu, dar v
sugerm s nu v angajai în rezolvarea exerciiilor i a testelor propuse
pân când nu vei avea o pregtire general temeinic, pân când nu vei
ti materia „ca la carte”! Mult succes!
Autoarea

MORFOLOGIA

Este o parte component a gramaticii care se ocup de forma
cuvintelor i de gruparea lor în clase de cuvinte cu trsturi
asemntoare, adic pri de vorbire flexibile i pri de vorbire
neflexibile, precum i de modificrile formale ale cuvintelor, adic de
categoriile morfologice.
Prile de vorbire
Flexibile
 Substantivul
 Articolul
 Adjectivul
 Pronumele
 Numeralul
 Verbul

Neflexibile
 Adverbul
 Prepoziia
 Conjuncia
 Interjecia

Categoriile morfologice
 gen
 numr
 caz
 determinare prin articol
 grad de comparaie

Morfologia

 persoan
 diatez
 mod
 timp
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¾ Deoarece majoritatea lucrrilor i culegerilor publicate pân în
prezent care propun elevilor exerciii sau teste de limba român insist, în
mod deosebit, asupra funciei sintactice a cuvintelor i pentru c practica
analizei gramaticale a demonstrat c elevului îi este mult mai uor s
spun: „subiect / atribut .a. exprimat prin…”, am hotrât s acordm
funciilor sintactice un rol primordial, dei ne aflm la capitolul
Morfologie.
În acest fel, am privit funcia ca un element care îi subordoneaz
structura, altfel spus „structura trebuie s se afle în serviciul funciei.”

SUBSTANTIVUL
I. DEFINI}IE
Substantivul (subst.) este partea de vorbire care denumete obiecte
în sens foarte larg (adic fiine, lucruri, fenomene, stri, aciuni, însuiri,
relaii etc.) i se declin (adic sufer modificri formale dup numr i
caz):
 fat, cas, fulger, ieire, somn, tineree, fericire, prietenie .a.
II. CE SE ANALIZEAZ| LA UN SUBSTANTIV??
A. Funciile sintactice
Substantivul îndeplinete urmtoarele funcii sintactice:
1) subiect în:
N.  Craiova este un ora frumos.  Corina înva bine.
G.  Ai Mariei au plecat la munte. (excepie aparent de la N.)
Ac.  Au mai plecat dintre candidai. (excepie aparent de la N.)

N.
G.
D.
Ac.

2) nume predicativ în:
 Eminescu este Eminescu.  Acesta este copilul meu.
 Pixul este al elevului.  Noi suntem contra corupiei.
 Copiii sunt aidoma prinilor.  Gabriel este asemenea tatlui su.
 Cadoul este de la mama.  Nepoii notri sunt ca fraii.

3) atribut substantival în:
N.  Profesorul Popescu este foarte exigent.
 Colegul tu, avocatul, este foarte cunoscut.
G.  Caietele elevului sunt curate.
 Banca din faa Mariei este defect.
D.  El este martor lui Popescu.
 Transmiterea de salutri profesorilor e ceva extraordinar.
Substantivul
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Ac.  Cadoul de la mama e foarte scump.
 Oameni ca fraii nu prea se mai gsesc.
4) complement direct în:
Ac.  Noi îi respectm pe profesori.  Cosmin o ajut pe Corina.
G.  Tu îi ajui pe ai vecinului.  Noi îi respectm pe ai Mariei.
(excepie de la Ac.)
5) complement indirect în:
G.  Câinele s-a npustit asupra copilului.
 Nadia este posesoare a medaliilor.
D.  Noi le telefonm prinilor sptmânal.  Pixul e util omului.
 Bravo prinilor votri !  Onoare educatorilor votri !
Ac.  Elevii discut despre examen.  Noi ne bazm pe teorie.
 Eu contez pe copiii mei.  El i-a adus aminte de copilrie.
 Fiica mea a plecat foarte departe de cas.
 Coul e plin de mere.
6) complement de agent (cu valoare de subiect logic) în:
Ac.  Temele sunt scrise de elevi.
 Tata a fost operat de un bun specialist.
G.  Casa a fost ridicat de ai Mariei. (excepie de la Ac.)
7) complement circumstanial de loc în:
Ac.  Elevii merg la coal.  Ei au fost la Paris.
 Noi locuim aproape de parc.
G.  În spatele blocului a crescut un brad.
 Nepoii s-au adunat în jurul bunicii.
 Împrejurul parcului sunt plopi.
D.  Stai locului !  Ducei-l naibii !
8) complement circumstanial de timp în:
G.  Pe vremea bunicilor nu erau taxiuri.
 Înaintea examenelor nu pierdem timpul la televizor.
Ac.  La mas au vorbit numai despre examen.
 Nadia i soul ei s-au cunoscut la olimpiad.
 Nu ieii din cas pe timp de ploaie !
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9) complement circumstanial de mod în:
G.  Sportivul înoat contra curentului.
D.  Ionel i Ileana sunt frumoi aidoma mamei.
 Copiii se comport asemenea prinilor.
 Ei au realizat proiectul conform indicaiilor date.
Ac.  Andrei este mai mare decât Horia.
 Proiectul a fost realizat în conformitate cu indicaiile date.
 Elevii înva teoria cu plcere.
 Dunrea a crescut cu trei metri.
10) complement circumstanial de cauz în:
G.  Din cauza lui Radu am pierdut timpul.
 N-am venit din pricina gerului. (cauza unui efect negativ)
D.  Datorit mamei avem atâtea valori materiale.
 Copiii vor lua examenele datorit învturii. (cauza unui efect pozitiv)
Ac.  A fost pedepsit pentru neatenie.
 Au fost sancionai pentru neplata amenzii.
11) complement circumstanial de scop în:
G.  Recapitularea se face în favoarea elevilor.
 Ei se pregtesc zilnic în vederea examenelor.
Ac.  Nadia s-a pregtit serios pentru concurs.
 Oamenii legii au plecat în anchet.
12) complement circumstanial condiional în:
Ac.  În ipoteza plecrii, luai bilete !  În caz de nevoie, tragei semnalul !
 Mergei cu mine în eventualitatea respectrii programului.
G.  În locul lui Radu, eu nu te pedepseam.
 În locul colegului tu, eu te-a fi ajutat.
13) complement circumstanial concesiv în:
G.  În ciuda febrei, el tot a venit la ore.
 Împotriva ateptrilor, tot a venit !
 În pofida rugminilor, el nu ne-a spus adevrul.
Ac.  Cu toate eforturile, tatl meu n-a mai putut fi salvat.
 Cu toi banii avui, ei tot se plâng.
D.  Contrar ateptrilor, ei tot au plecat.
Substantivul
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14) complement circumstanial consecutiv în:
Ac.  Corina înva pân la epuizare.  A reuit spre bucuria tuturor.
15) element predicativ suplimentar în:
N.  Ea se numete Roxana.  Pe el îl cheam Liviu.
 L-au botezat Tiberiu.  Îi ziceau Maria.
 Au pus pe liberal premier.  Au fcut galbenul maro.
G.  Acel curent numit al analogitilor mi-a picat la examen.
 Oamenii îl tiau împotriva corupiei.
D.  Noi îl credeam aidoma prinilor.
Ac.  S-a dat drept deputat de Dolj.  A venit ca primar în sat.
 Îl tiam cât bradul.  „D-mi pe Vidra ta de vam !…”
16 a) apoziie neacordat (atribut apoziional):
N.  Temele elevului Popescu sunt corectate.
 Eu îi telefonez elevului Popescu.
 Noi îl ajutm pe elevul Popescu.  Eu discut cu elevul Popescu.
16 b) apoziie acordat (atribut apoziional):
G.  Teza premiantului, a lui Popescu dintr-a XI-a A, e perfect.
adic a lui Popescu
D.  I-am dat premiantului, adic lui Popescu, nota zece.
lui Popescu dintr-a XI-a.
Ac.  L-am felicitat pe premiant, pe Popescu dintr-a XI-a.
adic pe Popescu
V.  Bade Ioane !  Nene Iancule !  Iscusite vântorule !
B. Clasificarea substantivelor
Substantivele pot fi:
1) simple:

elev, om, pix, cas, câine, Maria, Liviu, Bubu, Paul, Adi,
Arin .a.

2) compuse: untdelemn, floarea-soarelui, punct i virgul, zgârie-brânz,
Câmpulung, Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu-Severin .a.
3) comune: cas, mas, elev, fericire, fotbal, generozitate, altruism,
dor .a.
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4) proprii: Corina, Cosmin, Timioara, Craiova, Ana-Maria, Vârful cu
Dor, ONU, Facultatea de Drept, PNL, NATO, UE .a.
5) concrete: copil, urs, ceas, dulap, pom, banan, mam, coal, caiet,
pix, televizor, computer, grdin, liliac, biseric .a.
6) abstracte: democraie, însingurare, bucurie, apatie, solidaritate, fobie,
bucluc, fraternitate, idee, infatuare, vibraie, voin .a.
7) regulate:

soldat, poart, copil, dulap, elev, profesoar,
paaport, femeie .a.

(rdcina cuvântului
rmâne aceeai
în declinare)
8) neregulate:
(rdcina cuvântului
e variabil în cursul
declinrii)

1. sor
2. nor

3. ou
4. om

5. cap
(cu pluralul –ete)

9) variabile:
sg. elev, fat, lecie, caiet, cafea, pix
(au forme de (pl.) (elevi) (fete) (lecii) (caiete) (cafele) (pixuri)
singular i de
plural distincte)
10) invariabile:
(au aceeai form la singular i la plural)
 masculin: ochi, genunchi, rinichi, vraci, tei, ardei, unchi, pui, puti;
 feminin (derivatele în sufixul -toare; animate): dansatoare,
autoare, desenatoare, lupttoare, fumtoare, organizatoare,
conductoare;
 neutru: prenume, nume, pronume .a.
11) defective de singular:
 zori, ghilimele, funeralii, icre, lapi, ochelari .a.
 Iai, Ploieti, Piteti, Alpi, Carpai, Balcani, Bucureti .a.

Substantivul
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12) defective de plural:
 fotbal, handbal, baschet, ah .a.
 feudalism, sclavagism, capitalism .a.
 lene, ruine, team, fric .a.
 foame, sete .a.
13) epicene (au aceeai form la masculin i la feminin):
 râs, elefant, crocodil, dihor, uliu, fluture, greier .a.
 zebr, giraf, panter, cmil, viper, lebd .a.
14) mobile sunt substantivele care formeaz, cu ajutorul sufixelor moionale:
a) femininul de la masculin:
-: na, fin, elev, copil, marchiz;
-c: românc, olteanc, bneanc, ardeleanc;
-oaic: bulgroaic, unguroaic, turcoaic;
-es: prines, contes, duces, stewardes;
-i: doctori, chelneri, barmani, colri;
-eas: croitoreas, blnreas, lptreas ;
-toare: lucrtoare, dansatoare, lupttoare;
b) masculinul de la feminin:
-oi: vulpoi, roi, cintezoi;
-an: curcan, gâscan.
C. Genul substantivelor
Substantivele aparin unuia dintre urmtoarele genuri:
 sg.

un:

un elev

un frate

un brad

 pl.

doi:

doi elevi

doi frai

doi brazi

 sg.

o:

o elev

o sor

o floare

 pl.

dou:

 sg.

un:

 pl.

dou:

1) masculin

2) feminin
dou eleve dou surori dou flori
un pix

un caiet

un tablou

3) neutru
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D. Numrul substantivelor
Substantivele au, de regul, form de singular i form de plural:
1) singular: elev, elev, munte, perdea, telefon, cutie, dulap .a.
2) plural:
elevi, eleve, muni, perdele, telefoane, cutii, dulapuri .a.
¾ Exist substantive colective:
a) cu form de singular i cu îneles de plural:
 cârd, stol, roi, turm, ciread, oaste, hoard;
 grup, grup, echip, detaament, regiment;
 lume, omenire, popor, populaie .a.
b) derivate cu sufixe substantivale colective:
-i: frunzi, stufri, zmeuri;
-rie: curelrie, orezrie;
-rime: opincrime, muscrime;
-et: brdet, frunzet, puiet;
-ite: cânepite, inite, porumbite; -ret: copilret, slugret;
-ar: frunzar, zmeurar;
-ri: stufri, spinri;
-raie: fumraie, apraie, lcraie; -tur / -ur: aduntur;
-ime: studenime, muncitorime,
-ea: fânea, grânea.
tinerime;
¾ Exist substantive cu forme multiple i înelesuri diferite la plural:

corn

bob

 cornuri
 coarne
 corni

pas

 pai

 boabe
 bobi
 boburi

band

 pasuri

Substantivul

 puiori
puior

 bande

cap
 elemeni

 ochiuri

 benzi

 elemente
element

 ochi
ochi

 capete
 capuri
 capi

 puioare
 blni
blan
 blnuri
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E. Cazurile substantivelor (Sintaxa cazurilor / funciile cazurilor)
Cazul nominativ – N. (cine?)
Substantivul în cazul nominativ poate fi:
1) subiect:
 Liviu a plecat în strintate.  Elevii serioi înva i teoria.
2) nume predicativ:
 Eminescu este Eminescu.  Acesta este Gabriel al nostru.
3) apoziie neacordat:
 Caietele elevului Popescu sunt aici.
 Noi o apreciem pe sportiva Nadia Comneci.
4) element predicativ suplimentar:
 El se numete Andrei.  Îl cheam Horia.  L-am botezat Gabriel.
 Îi zicem Ana-Maria.  Au pus pe bancher premier.
Cazul genitiv – G. (al, a, ai, ale cui?)
Substantivul în cazul genitiv poate fi:
1) subiect:
 Ai Mariei au plecat la mare. (excepie de la N.)
2) nume predicativ:
 Pixul este al elevului.  Noi suntem contra corupiei.
3) atribut substantival genitival:
 Caietele lui Andrei sunt ordonate.
 Banca din faa lui Popescu e defect.
4) atribut substantival apoziional (apoziie acordat):
 Caietele elevului, ale lui Ionescu, sunt aici.
5) complement direct (excepie de la Ac.):
 Eu l-am ajutat pe al vecinului.
6) complement indirect:
 Ei s-au npustit asupra lui Dan.  Nadia e deintoare a medaliilor.
7) complement de agent (excepie de la Ac.):
 Casa e fcut de ai Mariei.
8) complement circumstanial de loc:
 Înaintea intrrii, a crescut un plop.
 În faa blocului, avem o grdin.
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9) complement circumstanial de timp:
 Înaintea examenului, ne odihnim.
 În timpul Revoluiei, au murit i tineri.
10) complement circumstanial de mod:
 Sportivul înota contra curentului.
11) complement circumstanial de cauz:
 Din cauza furtunii, au czut cireele.
 Din pricina lui Dan, am întârziat.
12) complement circumstanial de scop:
 În favoarea elevului se face recapitularea.
 Elevii înva în vederea admiterii.
13) complementul circumstanial condiional:
 În locul lui Dan, eu nu te pedepseam.
 În locul colegului tu, eu te ajutam.
14) complement circumstanial concesiv:
 În ciuda ploii, ei tot au venit.  Împotriva ateptrilor, el tot a plecat.
 În pofida rugminilor, ei n-au mai vrut s stea.
15) element predicativ suplimentar:
 Îl credeam împotriva lui Dan.  V tiam împotriva corupiei.
Precizm c substantivul în cazul genitiv nu poate fi complement
circumstanial consecutiv.
Cazul dativ - D. (cui?)
Substantivul în cazul dativ poate fi:
1) nume predicativ:
 Copiii sunt aidoma prinilor.  Blocurile sunt conform proiectului.
2) atribut datival:
 El este na lui Ionescu.  Ea este cumnat preedintelui.
 Trimiterea de ajutoare btrânilor e ceva extraordinar. (nu este c.i.)
3) atribut apoziional (apoziie acordat):
 I-am dat lui Radu, elevului premiant, nota zece.
 Eu am telefonat lui Popescu, adic elevului meu.
4) complement indirect:
 Eu le telefonez prinilor.  Noi le-am oferit copiilor totul.
 Lui Popescu i-am cerut cartea.  Caietelor le-am pus coperi.
5) complement circumstanial de loc (D. locativ):
 Stai locului !  „Iar noi locului ne inem...”
 Au rmas intuii scaunului.  Ducei-l naibii de-aici !
Substantivul
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6) complement circumstanial de mod:
 Copiii au procedat conform înelegerii.
 Gabriel este blond asemenea mamei sale.
7) complement circumstanial de mod ( excepie de la Ac.):
 El le telefona mai mult ca altor fete.
8) complement circumstanial de cauz (cauza unui efect pozitiv):
 Datorit eroismului, tata a fost decorat.
 Vei reui, datorit învturii.
9) complement circumstanial concesiv:
 Contrar ateptrilor, el tot a plecat.
10) element predicativ suplimentar:
 Îl tiam aidoma prinilor.
 O credeam asemenea mamei sale.
11) subiect
Substantivul în cazul
complement circumstanial de scop
dativ nu poate avea
complement circumstanial condiional
astfel de funcii.
complement circumstanial consecutiv
Cazul acuzativ - Ac. (pe cine? ce? cu cine? cu ce? în cine? în ce? .a.)
Substantivul în cazul acuzativ poate fi:
1) subiect (excepie de la N.):
 Au mai plecat dintre meseni.  A venit acolo la lume...
2) nume predicativ:
 Cadoul este de la prini.  Andrei, Gabriel i Horia sunt ca fraii.
3) atribut prepoziional:
 Cadoul de la prini e scump.  Oameni ca fraii nu se mai gsesc.
4) atribut apoziional (apoziie acordat):
 L-am ajutat pe Popescu, adic pe elevul bolnav.
 Noi îl respectm pe secretar, adic pe Ionescu.
 Îl ateptm pe Dobrescu, pe eful grupei.
5) complement direct:
 I-am vzut pe nepoii mei ieri.  Citea la revista aceea de trei ore.
 Nu l-am vzut pe Liviu de apte ani.
 Pe Gabriel îl visez noaptea. Dunrea, Marea, pe toate le-ndrgim.
6) complement indirect:
 Ne bazm pe Cosmin.  Copiii conteaz pe prini.
 Eu m gândesc la tata.  Elevii discut despre examen.
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 Nu vrem s intrm în bucluc.  El e bun la geometrie.
 I se trage de la apatia pe care a avut-o.  E bine de el !
 A plecat cu copiii în strintate.  El scrie cu un stilou chinezesc.
 Se duce cu avionul la Roma.  Este foarte bun la gramatic.
 A fcut avere prin furt.  Ei au pariat pe un cal alb.
 Simea în el un gol imens.  Au fost de fa toi, fr Maria.
 Ei au rbdat de foame.  El persist în greeal.
7) complement circumstanial de loc:
 Elevii se duc la coal.  Copiii vin de la grdini.
 Medicul vedea în abdomen, la ecograf, organul afectat.
 Bga în gur totul.  La orizont se vedea curcubeul.
 Gabriel i Horia s-au ascuns în dulap, iar Andrei a intrat în cmar.
 Noi locuim peste drum de parc.  A venit cu vitele de la pscut.
8) complement circumstanial de timp:
 În copilrie, dormim cu adevrat.
 Nadia i soul ei s-au întâlnit la olimpiad.
 Au plecat pe frig.  Ei s-au cunoscut la admitere.
 Sub tefan cel Mare s-au construit multe mnstiri.
 La mas, au vorbit despre bacalaureat.
 Odat cu mama a venit i tata.  Timp de ase ani va sta Ali aici.
9) complement circumstanial de mod:
 Mama traverseaz cu grij.  Ei s-au îneles fr ceart.
 Tata e la fel de bun ca mama.  Horia e mai puin înalt decât Andrei.
 Dunrea a crescut cu trei metri.  Au pltit 3 milioane de lei. (cât?)
 Ei au procedat în conformitate cu legea.  V iubim din suflet !
 Referitor la clim, nu sunt probleme.  Învai teoria cu plcere !
10) complement circumstanial de cauz:
 A venit pedepsit pentru nerespectarea programului.
 N-au venit din cauz de timp.  Sunt indignat de indolena ta.
 El n-a vzut pdurea, de uscciuni.
11) complement circumstanial de scop:
 Maria a plecat dup cumprturi.
 Elevii se pregtesc pentru concurs.
 În scop de reuit se face recapitularea.
12) complementul circumstanial condiional:
 În ipoteza plecrii, luai bilete.
 În ideea unei diete severe, i-am luat fructe i legume.
Substantivul
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 Nu te supra, în eventualitatea întârzierii mele.
 Dup nevoie, tragei semnalul de alarm !
 În caz de ploaie, luai dou umbrele !
13) complement circumstanial concesiv:
 Cu tot efortul depus, tata n-a putut fi salvat.
 Cu toate rugminile, eu tot nu-i spun secretul.
 Cu toi banii câtigai, el tot se plânge.
14) complement circumstanial consecutiv:
 Copiii mei învau pân la epuizare.
 Au reuit, spre încântarea tuturor.
15) element predicativ suplimentar:
 S-a dat drept senator.  A venit ca primar în sat.
 Îl tiau cât bradul.  A participat în calitate de consilier.
 A venit în chip de binefctor.  „D-mi pe Vidra ta de vam !”
Cazul vocativ - V.
Despre substantivul în cazul acuzativ se pot spune urmtoarele:
1) nu are funcie sintactic;
2) este element regent pentru:
a) atribut adjectival în V.:
 „Dulce Românie, asta i-o doresc !”
 Drag mam, Dumnezeu s te binecuvânteze !
b) atribut substantival genitival:
 Tineri ai mileniului trei, luptai pentru o democraie real !
 Fata mamei !  Puiul mamei !
 Oameni ai epocii de mâine, încercai s fii mai buni !
c) atribut adverbial:
 Tineri de mâine, nu v pierdei sperana !
3) are o punctuaie specific i obligatorie:
 Maria, vino la mas !
 Vino, Maria, la mas !
 Vino la mas, Maria !
¾ Virgula vocativului poate separa grafic dou PP în raport de
juxtapunere prin conjuncia coordonatoare copulativ i:
 Vino, Maria, 1/ i termin-i supa !2/
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¾ Se tie c i copulativ nu accept virgula înaintea sa, aa c, dac
„dispare” vocativul, „dispare cu virgule cu tot”, rmânând structura:
 Vino 1/ i termin-i supa ! 2/
III#I Despre situaiile în care conjunciile coordonatoare accept
virgula în faa lor s-ar putea scrie o lucrare foarte interesant i util
tuturora.
4) se însoete cu un verb la modul imperativ:
 Radu, terge tabla !
 Copii, mâncai-v prjiturile !
5) are articol hotrât la masculin singular i masculin, feminin plural:
 Biatule, de ce m superi !
 Fetelor, v dau o veste bun !
 Studenilor, pregtii-v pentru examene !
6) are la masculin singular -e i la feminin singular -o, care nu sunt
articole, ci desinene:
 Biete, fii cuminte !
 Ileano, ce dor îmi e de tine !
7) când este urmat de semnul exclamrii, are valoare de propoziie
neanalizabil:
 Ana-Maria ! 1/ vino la mas. 2/
F. Articulat sau nearticulat
Substantivul este totdeauna articulat sau nearticulat. Se specific în
analiz i dac e nearticulat.
 Elevul înva.  Un elev înva bine.
 Am vorbit cu acel elev care a luat olimpiada.
¾ Substantivul în G. poate fi însoit i de articol posesiv genitival.
Pentru a avea o ordine în analiz, mai ales dac substantivul mai are i o
prepoziie, analiza arat în felul urmtor:
 Noi i-am ajutat pe ai vecinului.
pe ai vecinului = complement direct simplu;
= substantiv comun, simplu, genul masculin,
numrul plural, cazul G. (excepie de la Ac.);
= precedat de prepoziia simpl pe;
= însoit de articolul posesiv genitival ai;
= articulat cu articolul hotrât enclitic -lui.
Substantivul
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