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Grupa I
1. Completează enuţurile cu informaţiile corecte şi exemplifică fiecare caz în parte:
a) Subiectul neexprimat se identifică după ………………………………………………………………………………..
b) Pronumele si adjectivele relative folosite ca elemente de relatie sunt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Predicatul nominal incomplet cere o propoziţie ……………………………………………………………………
d) Contragerea este procedeul……………………………………………………………………………………………………
e) Consecinţele expansiunii sunt: ……………………………………………….., …………………………………………..

Grupa II:
2. Adevarat sau fals:
a) Vb “a trebui” cere întotdeauna o PR.
b) Vb. “a fi” are două valori morfologice.
c) Vb. “a fi” este copulativ când se înlocuieşte cu “a exista”, “a se afla”.
d) Expresiile verbale impersonale cer o SB.
e) Verbele predicative nu pot cere o SB.
f) Vb “a ieşi” este copulativ când nu se înlocuieşte cu “a deveni”.
g) Sunt adverbe relative toate cuvintele: oricare, oriunde, oricând, oricum.
h) Elementul de relţtie exprimat prin pronume/adjective sau adverbe îndeplinesc
funcţie sintactică în propoziţia regent.
i) Propoziţia regentă este prop. de care nu depinde o altă propoziţie.
j) În enunţul “Desigur că plec.” există o propoziţie PR .

Grupa III:
3. Identifică felul propoziţiei subordonate din enunţurile date şi elementul regent pentru fiecare în
parte:
a) E uşor să inveti în zilele noastre.
b) Interesul era să citească toata lumea.
c) Interesant era ce citeşte fiecare.
d) Bine ar fi să nu mai alergi.
e) Elena va deveni ce isi doreşte.
f) Devine înţelept cine studiază.

g)
h)
i)
j)

Îi plăcea să fie în ton cu modă.
Ideea era să nu mai ramână în urmă.
Trebuie să mă pregătesc mai atent.
Se spune că mâine va ninge.

Grupa IV:
4. Precizează funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate:
a) Cine devine asemenea ei nu poate ajunge avocat.
b) Ajunsese ca ai săi care plecaseră în occident.
5. Stabileşte valoarea morfologică a verbelor din enunţurile:
a) Exemplul este dat de cine devine lider de necontestat.
b) Aceasta însemnă reuşită şi ar fi fost utilă pentru el.
c) Voi ajunge acolo unde ei au eşuat.
d) El face treaba celor care nu vor deloc nimic.

