
ACORDUL PREDICATULUI 
CU SUBIECTUL



Definiții
Ø Acordul predicatului cu subiectul este concordanța (potrivirea) numărului de persoane care desfășoară acţiunea

cu numărul de persoane despre care se vorbește. 

Ø Astfel, subiectul se acordă în număr cu predicatul. 

Ø Între subiect și predicat nu se pune virgulă. 

Exemple:

Corect: Familia Popescu a sosit. Greșit: Familia Popescu au sosit.

Corect: Grupul de copii merge repede. Greșit:  Grupul de copii merg repede.

Corect: Ana și mama iubesc florile. Greșit: Ana și mama iubește florile.

Corect: Mihai vine în vizită la noi. Greșit: Mihai, vine în vizită la noi.



Taie varianta incorectă:

Cine dintre voi a plecat / au plecat acasă?

Câți dintre voi a plecat / au plecat acasa?

Stelele și luna strălucește / strălucesc .

Apa izvoarelor curg / curge lin.

Fetița și cățelul vrea / vor să meargă la joacă.

Toată lumea a mers / au mers mai departe.

Fără îndoială, ei vor ajunge / va ajunge înaintea noastră.

Exersează!



Taie varianta incorectă:

Cine dintre voi a plecat / au plecat acasă?

Câți dintre voi a plecat / au plecat acasa?

Stelele și luna strălucește / strălucesc .

Apa izvoarelor curg / curge lin.

Fetița și cățelul vrea / vor să meargă la joacă.

Toată lumea a mers / au mers mai departe.

Fără îndoială, ei vor ajunge / va ajunge înaintea noastră.

Exersează!



Realizează acordul dintre subiect și predicat:

Andrei .......................... împreună cu fratele său. (a alerga)

Noi nu .......................... astăzi la voi. (a veni)

Fetele .......................... să sară coarda. (a dori)

Cățelul și pisica .......................... foarte bine. (a se înțelege)

Cățelul .......................... foarte bine cu pisica. (a se înțelege)

Noi .......................... bucuroși de vremea frumoasă. (a fi)

Vremea frumoasă .......................... o bucurie pentru noi. (a fi)

Exerciții



Rezolvare

Realizează acordul dintre subiect și predicat:

Andrei alreagă împreună cu fratele său. (a alerga)

Noi nu venim astăzi la voi. (a veni)

Fetele doresc să sară coarda. (a dori)

Cățelul și pisica se înțeleg foarte bine. (a se înțelege)

Cățelul se înțelege foarte bine cu pisica. (a se înțelege)

Noi suntem bucuroși de vremea frumoasă. (a fi)

Vremea frumoasă este o bucurie pentru noi. (a fi)



Recapitulare

Acordul subiectului cu 
predicatul

Ø Este concordanța (potrivirea) 

numărului de persoane

care desfășoară acţiunea

cu numărul de persoane

despre care se vorbește.

Ø Subiectul se acordă în număr cu 

predicatul.

Ø Între subiect și predicat nu se 

pune virgulă.


