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II. FONETICA. NOÞIUNI DE FONETICÃ

Fonetica studiazã sunetele limbii.
Sunetele sunt unitãþile universale ale cuvântului rostit.

Acestea se clasificã în: vocale, semivocale ºi consoane.

a. Corespondenþa sunet-literã 
Litera este semnul grafic al unui sunet. În general, în

limba românã o literã transcrie un singur sunet. Unele
sunete pot fi redate prin mai multe litere.

O literã poate transcrie mai multe sunete.
Grupurile de litere pot nota: a) un singur sunet, care

este consoanã; b) douã sunete: consoanele c̀ (ce, ci); g (ge,
gi); K’ (che, chi); g’ (ghe, ghi) ºi vocalele e ºi i.

b. Grupurile de sunete:
a) diftong (o vocalã ºi o semivocalã rostite în aceeaºi si-

labã): ea (perdea), ia (iarbã), ie (ied), io (iod), oa (poalã),
uã (plouã);

b) triftong (o vocalã ºi douã semivocale rostite în
aceeaºi silabã): eoa; ean; ian; iai;

c) hiat (douã vocale alãturate aflate în silabe diferite): 
a-e; e-a; e-e; i-i; o-e; o-o; u-e.

ˆ
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c. Silaba 
Este formatã dintr-o vocalã sau dintr-un grup de sunete

care conþine o vocalã ºi care se pronunþã cu un singur efort
expirator.

Accentul reprezintã pronunþarea mai intensã a unei
silabe dintr-un cuvânt (silabã accentuatã).

Accentul se pune întotdeauna pe vocalã.
Accentul poate deosebi înþelesul cuvintelor: domino

(joc de societate) — domino (mantie neagrã); imobil
(clãdire) — imobil (neclintit); þarinã (câmp) — þarinã
(soþia þarului).

Accentuaþi corect: duceþi, faceþi, mergeþi, tãceþi,
acatist,acvilã, aeronaut, anost, apendice, aripã, august,
butelie, caracter, crater, crepuscul, cumul, diplomã, doc-
toriþã, epocã, gingaº, holerã, legitim, maritim, mascul,
matur, prevedere, sever, Spartacus, splendid, Tolstoi, unic.

Silabe accentuate ºi silabe neaccentuate. În limba
românã accentul nu are loc fix (ac-tor); pre-ve-de-re; ca-
me-rã; la-po-vi-þã; ºap-te-spre-ze-ce).

În cuvintele plurisilabice, silaba accentuatã este pro-
nunþatã mai intens. Celelalte silabe sunt neaccentuate.

d. Despãrþirea în silabe. Reguli de
despãrþire a cuvintelor în silabe

1. O consoanã între douã vocale formeazã silabã cu
vocala urmãtoare (ca-sã; ta-tã; tre-ce; si-la-bã).
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Notând o consoanã, grupurile de litere ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi, respectã regula datã.

2. Douã consoane între douã vocale la despãrþirea în si-
labe trec prima la silaba dinainte ºi a doua la silaba urmã-
toare (ac-cen-tul; des-pãr-þi-re; mun-te; un-ghi-e; ac-te;
tran-zis-tor; ca-rac-ter; an-tic).

Dacã în grupul de douã consoane a doua este l sau r ºi
prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, despãrþirea în silabe se face
înaintea întregului grup (su-ple-þe; a-gra-fã; pa-tru; co-
vrig; a-flu-ent; co-dru; e-clu-zã).

3. Trei sau mai multe consoane între douã vocale la
despãrþirea în silabe trec prima la silaba dinainte ºi celelalte
la silaba urmãtoare (as-tru; mon-stru; scul-ptu-rã; pun-ctaj).

În cazul grupurilor de consoane lpt, mpt, ncº, nct, rct, rtf,
stm, ndv, despãrþirea se face dupã a doua consoanã din grup.

Recomandãm despãrþirea corectã în silabe la urmã-
toarele cuvinte: a-e-ro-naut; ar-hi-/au-to-; boj-deu-cã; de-
li-ci-os; e-cua-tor; e-cua-þi-e; ho-lo-caust; mai-stru; ma-es-
tru; nu-cle-ar; pau-per; pseu-do; re-ac-þi-e; re-cre-a-þie;
spe-ci-al.

O silabã trebuie sã aibã cel puþin o vocalã, în timp ce
consoanele îi pot lipsi. În funcþie de numãrul silabelor,
avem cuvinte: monosilabice (dor), bisilabice (ca-sã), trisi-
labice (dor-mi-tor), tetrasilabice (pã-sã-re-le) etc.

Reþineþi!
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Despãrþirea în silabe este admisã doar în conformitate
cu anumite reguli þinând de domeniul ortografiei ºi de al
elementelor componente.

Vocalele în hiat trec în silabe diferite (po-em).
Dacã se aflã împreunã într-o înºiruire de sunete, vocala

se desparte de diftong sau triftong (a-gre-ea-zã /o-uã/i-de-e).
Diftongii ºi triftongii rãmân în aceeaºi silabã (ºe-deau /

ºe-deai).
Cuvintele compuse precum ºi cele derivate cu sufixe

sau prefixe se despart în silabe astfel:
a) se despart elementele din care sunt compuse (unt-de-

lemn);
b) se desparte prefixul de cuvântul cu care intrã în com-

binaþie (a-mo-ral). Atenþie la cuvintele de tipul inerent (i-
ne-rent) care nu sunt compuse cu prefixul in-!;

c) se desparte sufixul (as-cul-ta-re).
Nu se recomandã despãrþirea în silabe la capãt de rând

la urmãtoarele cuvinte:
compuse din abrevieri literale: P.N.Þ.C.D.
abrevierile unor formule: a.m.; º.a.m.d. etc.
numeralele ordinale: al V-lea;
pronumele ataºate prin cratimã de forme verbale:

dându-mi; luându-mi-o sau de substantive: cartea-mi.

Atenþie!



Limba românã clasele V-VIII

35

e. Ortoepie — ortografie
Înainte de p ºi b se pronunþã ºi se scrie m ºi nu n.

Substantivele ºi adjectivele de genul masculin, numãrul sin-
gular, terminate în -iu, au formele de plural terminate în -ii.

Greºeli de pronunþare în limba românã. Rostirea ie a
vocalei iniþiale e este acceptatã numai în cazul cuvintelor
moºtenite din latinã (pronumele personal ºi formele de
prezent sau de imperfect ale verbului a fi).

Nu se acceptã rostirea ie a vocalei iniþiale e în cazul
neologismelor, nici la început de cuvânt, nici la început de
silabã (e-lev; po-et).

Conform noului Dicþionar ortografic, ortoepic ºi mor-
fologic al limbii române (2005), pronumele ºi adjectivele
pronominale negative se scriu într-un cuvânt: niciunul,
niciun, niciuna, nicio.

Scriem, de asemenea, corect: amvon (nu anvon), a
apãrea, areopag (nu aeropag), batem (nu bãtem), bântu-
ie (nu bântuieºte), carafã (nu garafã), contor (nu contoar),
dintr-odatã (nu dintr-o datã), escalada (nu excalada), fas-
cicul (nu fascicol), fasciculã (nu fascicolã), filigran (nu fi-
ligram), paliativ (nu paleativ), ultimatum (nu ultimat) etc.
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III. MORFOLOGIA

Morfologia este „partea gramaticii în care se aratã cum
sunt alcãtuite cuvintele ºi cum se modificã ele legându-se
unele cu altele spre a alcãtui propoziþii ºi fraze”. (Ion Coteanu,
Gramaticã. Stilisticã. Compoziþie, Bucureºti, Editura ªtiinþi-
ficã, 1990, 143).

Pãrþile de vorbire
În vorbire ºi în scris se folosesc mii de cuvinte. Deºi sunt

diferite, ele au totuºi ºi asemãnãri. Unele sunt nume de
lucruri, de fiinþe, de însuºiri, altele de acþiuni, unele sunt
numai cuvinte de legãturã, unele stau totdeauna numai într-o
anumitã poziþie faþã de celelalte, altele îºi schimbã locul.
Unele au multe forme, altele numai una. Pornind de la ast-
fel de asemãnãri, ele au fost grupate în clase ºi astfel, avem
numai zece clase cu una sau mai multe trãsãturi comune.
Acestor clase li s-a dat numele de pãrþi de vorbire.

În limba românã ele sunt urmãtoarele:
1. Clasa substantivelor sau substantivul
2. Clasa articolelor sau articolul
3. Clasa pronumelui sau pronumele
4. Clasa adjectivelor sau adjectivul
5. Clasa numeralelor sau numeralul
6. Clasa verbelor sau verbul
7. Clasa adverbelor sau adverbul
8. Clasa prepoziþiilor sau prepoziþia
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9. Clasa conjuncþiilor sau conjuncþia
10. Clasa interjecþiilor sau interjecþia.

Pãrþile de vorbire din clasele de la 1 pânã la 6 inclusiv îºi
schimbã forma în cursul vorbirii ºi al scrierii. Ele sunt pãrþi de
vorbire flexibile. Pãrþile de vorbire din celelalte patru clase
nu-ºi schimbã forma. Ele sunt pãrþi de vorbire neflexibile.

Într-o situaþie puþin deosebitã sunt adverbele (clasa 7),
fiindcã unele dintre ele pot deveni diminutive, de ex.
biniºor, repejor, iar altele au grade de comparaþie, ca
aproape, departe, încoace, încolo, înãuntru ºi toate cele
terminate în -eºte. (Dupã Ion Coteanu, op.cit. p. 177).

1. Substantivul
Partea de vorbire flexibilã care exprimã nume de

obiecte, fiinþe, lucruri, stãri sufleteºti, fenomene ale naturii,
însuºiri, acþiuni, relaþiile dintre oameni.

În analiza substantivului trebuie sã menþionãm:
a) felul substantivelor dupã sens: comune, proprii;
b) felul substantivelor dupã alcãtuire: simple, compuse;
c) genul: masculin, feminin, neutru;
d) numãrul: singular, plural;
e) cazul ºi funcþia sintacticã:

Nominativ: subiect, nume predicativ, atribut apoziþional.
Acuzativ: 
— complement direct (pe cine? ce?)
— complement indirect (cu cine? cu ce? etc.)
— atribut substantival prepoziþional (care? etc.)
— nume predicativ;
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— complemente circumstanþiale (de loc, de timp, de
mod, de scop, de cauzã).

Genitiv: (al, a, ai, ale cui?)
— atribut substantival genitival (fãrã prepoziþie);
— atribut substantival genitival (cu prepoziþie);
— nume predicativ;
— atribut opoziþional
— complement circumstanþial
Dativ: (cui?)
— complement indirect
— atribut substantival prepoziþional
— atribut opoziþional
— complement circumstanþial.

Unele substantive au forme diferite pentru plural:
cap (sg.); capi; capete, capuri;
corn (sg.); corni; coarne; cornuri;
cot (sg.); coþi; coate; coturi.

2. Articolul
enclitic (hotãrât)

singular masculin: l plural masculin: i
feminin: a feminin: le

proclitic (nehotãrât)
singular masculin: un plural masculin: niºte

feminin: o feminin: niºte

Atenþie!
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hotãrât
singular masculin (la nume proprii): lui

posesiv (genitival)
singular masculin: al; proclitic plural masculin: ai

feminin: au; feminin: ale

adjectival (demonstrativ)
singular masculin: cel; proclitic masculin: cei

feminin: cea; feminin: cele

3. Pronumele
Partea de vorbire flexibilã care se declinã ºi care þine

locul unui substantiv.
Feluri de pronume:

A. 1. Pronume care au formã de persoanã: personal,
de politeþe, reflexiv, de întãrire ºi posesiv.

2. Pronume care nu au forme de persoanã: demon-
strativ, interogativ, relativ, nehotãrât, negativ.

B. 1. Pronume care determinã un substantiv cu care se
acordã în gen, numãr ºi caz (pronume care devin adjective):

— toate pronumele de întãrire, majoritatea pronumelor
posesive;

— toate pronumele demonstrative; majoritatea pronu-
melor relative ºi nehotãrâte;

— toate pronumele negative.
2. Pronume care nu devin adjective:
— toate pronumele personale;
— toate pronumele de politeþe;
— toate pronumele reflexive;



Limba românã clasele V-VIII

40

— pronumele posesive al (a, ai, ale) lor;
— pronumele interogative: (cine)
— pronumele relative: cine, ceea ce, de („care”);
— pronumele negative: nimeni, nimic;
— pronumele nehotãrâte compuse: cu cine (cineva,

oricine, fiecine, altcineva) ºi cu „-va” (careva, ceva, altceva).

a. Pronumele personal
Are persoanã, gen (forme diferite numai la persoana a

III-a sg. ºi plural), numãr ºi caz.

Pronumele personal de persoanele I ºi a II-a, sg. ºi pl.
nu au cazul genitiv.

La cazurile dativ ºi acuzativ, pronumele personal are
forme duble: accentuate ºi neaccentuate:

D. — mie, îmi, mi; nouã, ne, ni (I);
— þie, îþi, þi; vouã, vã, vi (II)
— lui, îi, i; ei, i, lor, le, li (III).

Ac. — (pe) mine, mã, mi; pe noi, ne (I)
— (pe) tine, te; (pe) voi, (vã), v (II)
— (pe) el îl, l; pe ea, o; pe ei, îi, i; pe ele, le (III).

Pronumele personal de politeþe. Are forme numai pen-
tru persoanele a II-a ºi a III-a, sg. ºi pl., forme diferite de
gen numai pentru persoana a III-a sg., forme diferite pentru
numãr ºi caz.

Formele de politeþe, formate dintr-un substantiv ºi un
adjectiv posesiv sau un pronume personal de persoana a III-a

Atenþie!
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în genitiv se analizeazã ca fiind alcãtuit din douã elemente:
Domnia Ta, Domnia Sa, Domnia Lui, Domnia Ei, Domniile
Voastre, Eminenþele Voastre, Eminenþele Lor, Maiestatea
Sa, Maiestatea Voastrã, Maiestãþile Voastre, Maiestãþile
Lor, Înãlþimea Ta etc.

Exemplu: Domnia Sa.
Domnia = subiect; substantiv propriu, feminin, sg.,

nominativ, articulat cu art. hotãrât a; Sa = atribut adjectival,
adjectiv posesiv, persoana a III-a, feminin, un obiect pose-
dat de un posesor, nominativ.

Dacã formula de politeþe conþine un adjectiv posesiv
de persoana a II-a, sg., sau pl. ºi este subiect într-o propo-
ziþie în care verbul cu rol de predicat este la persoana a II-a,
sg., sau pl. ea devine locuþiune pronominalã de politeþe.

Exemplu: Mãria-Ta ai hotãrât.
Mãria-Ta = subiect, locuþiune pronominalã de politeþe,

persoana a II-a, feminin, singular, nominativ.
Forme speciale de dativ:
Dativul posesiv: exprimat prin formele neaccentuate

ale pronumelui personal; determinã un substantiv, legându-se
prin cratimã de acesta (mâna-þi albã), de un adjectiv (alba-þi
mânã) sau de un verb (Þi-am ascultat sfatul), având funcþia
de atribut pronominal; când se leagã prin cratimã de o
prepoziþie (stã înainte-þi), are funcþia de complement cir-
cumstanþial.

Dativul etic. Folosirea cu rol stilistic a formelor neac-
centuate ale persoanei I ºi a II-a singular: mi, þi, îmi, îþi.
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Prezente în literatura popularã, aceste forme ale pro-
numelui personal sugereazã participarea sufleteascã a po-
vestitorului ºi ascultãtorului la desfãºurarea acþiunii.

Pronumele la dativul etic nu are funcþie sintacticã, ci
rol stilistic:

„Mi þi-l smulge din pãmânt, cum ai smulge o nuieluºã”.
La cazul vocativ pronumele personal are forme identice

cu formele nominativului. Uneori pronumele la vocativ apare
însoþit de vocativul substantivului pe care îl înlocuieºte ºi de
o interjecþie, într-o construcþie exclamativã dezvoltatã.
Aceastã construcþie cuprinde ºi atribute ale substantivului
sau ale pronumelui la vocativ:

„O, calul meu! Tu, fala mea!
De acum eu nu te voi vedea.”

(George Coºbuc)
Formele accentuate ºi cele neaccentuate ale pronumelui

personal pot fi însoþite de prepoziþii sau de locuþiuni pre-
poziþionale. La acuzativ, formele accentuate ale pronumelui
personal se construiesc totdeauna cu prepoziþii (locuþiuni
prepoziþionale) sau cu adverbele ca, decât, cât (folosite cu
valoare prepoziþionalã).

b. Pronumele reflexiv
Þine locul obiectului asupra cãruia se exercitã acþi-

unea verbului, exprimând identitatea între obiect ºi subiec-
tul verbului.
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Marcã a diatezei reflexive, pronumele reflexiv exprimã
identitatea dintre obiect ºi subiectul acþiunii. Are forme
proprii pentru persoana a III-a, cazurile dativ ºi acuzativ.

Persoana I: Singular dativ (îmi, mi-), acuzativ (mã);
Plural dativ (ne); acuzativ (ne);

Persoana a II: Singular dativ (îþi, þi-); acuzativ (te);
Plural dativ (vã); acuzativ (vã);

Persoana a III-a: Singular dativ (îºi); acuzativ (se);
Plural dativ (îºi); acuzativ (se);

Funcþii sintactice:
— complement direct; complement indirect.
Alte funcþii (pers. a III-a — forma accentuatã)
— atribut pronominal; complemente circumstanþiale.

c. Pronumele ºi adjectivul pronominal posesiv
Pronumele posesiv exprimã ideea de posesie, înlocuind

atât posesorii ºi obiectele posedate, diferenþiindu-se dupã
persoanã, numãr ºi gen.

Funcþii sintactice: subiect; complement direct; comple-
ment indirect; nume predicativ; atribut pronominal.

Când determinã un substantiv, cu care se acordã în gen,
numãr ºi caz, pronumele posesiv devine adjectiv pronominal
posesiv. Adjectivul posesiv are funcþie de atribut adjectival.

Pronumele posesiv este însoþit de articolul posesiv (al,
a, ai, ale).

Pronumele personale de persoana I ºi a II-a nu au forme
pentru cazul G.
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Nu are formã proprie pentru persoana a III-a.
În locul persoanei a III-a se foloseºte pronumele per-

sonal (lor).
La cazurile genitiv ºi dativ, pronumele are forme

numai pentru plural (alor mei, alor tãi etc.).
Poate deveni adjectiv pronominal.
Model de analizã: Cartea este a mea. Cartea mea e

nouã.
a mea = nume predicativ; pronume posesiv, persoana I,

un singur obiect posedat, un singur posesor, feminin,
singular, nominativ.

mea = atribut adjectival; adjectiv posesiv, persoana I, se
acordã în gen, numãr ºi caz cu substantivul cartea
(feminin, singular, nominativ).

Reþineþi construcþiile:
fratele colegului cartea colegului
obiectul posesor obiectul posesor
posedat posedat
(masculin (feminin
singular) singular)

Înlocuiþi numele posesorului din construcþiile de mai
sus printr-un pronume, respectând persoana ºi numãrul.

Treceþi la plural substantivele care denumesc obiectele
posedate.

a) fratele lui (sãu); cartea lui (sa);
b) fraþii lui (sãi); cãrþile lui (sale).
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1. a) Substituenþii numelui posesorului au mai multe forme.
b) Una din forme (lui) este invariabilã, indiferent de genul

ºi numãrul substantivului pe lângã care stã (obiectul posedat).
c) Lui = pronume; pãstreazã genul, numãrul ºi cazul sub-

stantivului înlocuit (numele posesorului).
2. a) Formele sãu, sa, sãi, sale = adjective pronominale.
b) Îºi modificã formele dupã genul, numãrul ºi cazul

substantivului determinat: fratele meu (tãu, sãu); cartea
mea (ta, sa); fraþii mei (tãi, sãi); cãrþile mele (tale, sale).

d. Pronumele ºi adjectivele pronominale
de întãrire

Pronumele de întãrire, folosit astãzi numai ca adjectiv
pronominal, însoþeºte un substantiv sau un pronume per-
sonal cu scopul de a preciza persoana desemnatã de acesta.

Sunt cuvinte compuse din vechiul pronume personal:
însu + -mi
însã + -þi
înºi + -ºi
înse + -ne, (-vã, -ºi, -le)

Cu valoare de pronume este folosit rar ºi doar cu
funcþia de subiect.

Partea finalã a primului termen al compusului indicã:
genul, numãrul ºi (uneori) cazul. Secvenþa finalã marcheazã
persoana ºi numãrul.

Observaþi!

forme neaccentuate de
dativ ale pronumelui
reflexiv sau personal

⎫
⎬
⎭
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Pentru formele de feminin:
Singular:
a) la nominativ-acuzativ: însã; b) la genitiv-dativ: înse.
Plural:
a) nominativ-acuzativ: înse; b) genitiv-dativ: înse + -ºi,

-mi, -þi.

Se spune ºi se scrie: sie înseºi (persoana a III-a), mie
însemi (pers. I), þie înseþi (pers. a II-a dativ).

Model de analizã. Mircea însuºi conduce armata.
însuºi = atribut ajdectival; adjectiv de întãrire, persoana

a III-a, se acordã în gen, numãr ºi caz cu substantivul
Mircea (masculin, singular, nominativ).

e. Pronumele ºi adjectivul demonstrativ
Pronumele demonstrativ substituie un substantiv, indicând

apropierea, depãrtarea, identitatea, diferenþierea.

Reþineþi!

Persoana Cazurile singular plural 
masculin feminin masculin feminin

Persoana I N.A.D. însumi însãmi
însemi 

înºine însene

Persoana a II-a N.A.D. însuþi însãþi
înseþi

înºivã însevã

Persoana a III-a N.A.G.D. însuºi însãºi
înseºi

înºiºi înseºi
(însele)
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Când nu substituie substantivul, ci stã pe lângã el, ºi îl
determinã, el devine adjectiv pronominal demonstrativ: „În
gândurile acestea, auzi un plânset de copii”. (G. Galaction).

Pronumele demonstrativ nu cunoaºte categoria gra-
maticalã a persoanei. Adjectivul pronominal demonstrativ
se acordã în gen, numãr ºi caz cu substantivul determinat.

Flexiunea pronumelui demonstrativ (gen, numãr, caz):
A. de apropiere:
N.A.C. acesta, aceasta — aceºtia, acestea
G.D. acestuia, acesteia — acestora
B. de depãrtare:
N.A.C acela, aceea — aceia, acelea
G.D. aceluia, aceleia — acelora
C. de identitate:
N.A.C. acelaºi, aceeaºi — aceiaºi, aceleaºi
G.D. aceluiaºi, aceleiaºi — aceloraºi

Pronumele ºi adjectivul demonstrativ dispune de
forme simple ºi compuse, literare ºi neliterare (familiare,
populare, regionale).

Forme neliterare:
— apropiere: asta, ãsta, astea (a)ista, (a)iasta, (a)iestea;
— depãrtare: ãla, aia, ãia, alea.
a) Când stau dupã un substantiv articulat, adjectivele

pronominale demonstrative au aceeaºi formã cu pronumele.
b) Când stau înaintea unui substantiv nearticulat, acestea

nu au particula „a”.
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Adjectivul pronominal de identitate are forme identice
cu ale pronumelui ºi stã întotdeauna înaintea substantivului.

D. de depãrtare:
N.Ac. celãlalt, cealaltã — ceilalþi, celelalte (ãlãlalt,

ailaltã — ãilalþi)
G.D. celuilalt, celeilalte — celorlalþi, celorlalte

(ãluilalt, ãleilalte — ãlorlalþi)
E. de apropiere:
N.Ac. cestãlalt, ceastãlaltã — ceºtilalþi, cestealalte
G.D. cestuilalt, cesteilalte — cestorlalþi, cestorlalte

Pronumele demonstrativ de depãrtare acela are ºi anu-
mite forme reduse: cel, cea, cei, cele. Acestea apar numai
în prezenþa unui determinant obligatoriu: cel din dreapta,
cea din faþa noastrã, cei de acolo, cele de aproape.

Nu confundaþi aceste forme cu cele ale articolului demon-
strativ ori cu formele compuse ale pronumelui relativ:

a) cel, cea, cei, cele (articole demonstrative):
„I-aruncã pielea cea de urs”. Substantiv (articulat ho-

tãrât); articol dem. adjectiv (substantiv, adverb).
„Surã-i sara cea de toamnã”. Elevul cel de acolo. „Când

ochiul tãu cel mândru”.
b) „cel, cea, cei, cele: (pronume demonstrative):
Alesul este cel al tuturor. Pronume demonstrativ; adjec-

tiv, substantiv.
Castelul este cel de pe deal. Vestea ne-a adus-o cel de

acolo. Premiul l-a câºtigat cel mai harnic.
Nu confundaþi pronumele demonstrativ (cel, cea, cei,

cele) cu pronume relativ compus:
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a) Grupurile cel (cea, cei, cele), care: pronume demon-
strativ + pronume relativ;

b) ceea ce (structurã omogenã neanalizabilã); pronume
relativ compus;

c) cel ce, cei ce, celui ce, celor ce (unitãþi indivizibile):
pronume relative compuse.

I-a arãtat ceea ce nici nu visase.

a) Pronumele demonstrativ intrã în structura unei locuþi-
uni adverbiale (de aceea, dupã aceasta, dupã asta, pentru
asta, cu toate acestea, pe lângã asta, pe lângã aceasta).

b) Adjectivul pronominal demonstrativ de apropiere
asta intrã în structura locuþiunii adverbiale de timp: astã-
noapte, astã-varã, astã-iarnã etc.

Pronumele demonstrative au toate cazurile ºi pot
îndeplini toate funcþiile sintactice ale substantivului: subiect,
nume predicativ, atribut (pronominal genitival), pronominal
în dativ, pronominal prepoziþional, complement (direct,
indirect în dativ sau prepoziþional în acuzativ sau în genitiv),
complement de agent, complement circumstanþial.

Adjectivul pronominal demonstrativ îndeplineºte
funcþia sintacticã de atribut adjectival.

Structura de analizã a pronumelui demonstrativ: felul
(apropiere, depãrtare, identitate, etc.) gen, numãr, caz + pre-
poziþie, funcþia sintacticã.

Observaþi!




