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Exercițiul nr. 1 
 
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri, notând 

litera A, dacă acestea sunt adevărate, sau litera F, dacă sunt false. 

 

   
⚫ Atributul este partea principală de propoziție care 

determină un adjectiv sau un substituit al acestuia 

(pronume / numeral cu valoare pronominală). F 

 

⚫ Întrebările atributului adjectival sunt: care? și ce fel de? 

A 

 
⚫ Cuvântul subliniat din enunțul „Trei elevi s-au înscris la 

concursul de creație literară.” este numeral cu valoare 

adjectivală și îndeplinește funcția sintactică de atribut 

adjectival. A 
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⚫ Expresia subliniată din enunțul „Tânărul acela era cu 

mintea îngustă.” este o locuțiune substantivală și 

îndeplinește funcția sintactică de circumstanțial de mod. 

F 

 

Exercițiul nr. 2 

Subliniază adjectivele din cadrul enunțurilor de mai jos, apoi 

precizează felul acestora și funcția sintactică pe care o îndeplinesc. 

   

⚫ Ne-a făcut plăcere să cunoaștem un asemenea om. 

asemenea = adjectiv provenit din adverb, îndeplinește 

funcția sintactică de atribut adjectival. 

 

⚫ Exercițiul lucrat la tablă te va ajuta la temă. 

lucrat = adjectiv provenit din verb la participiu, îndeplinește 

funcția sintactică de atribut adjectival. 
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⚫ Îi voi cumpăra Alinei un parfum deosebit. 

deosebit = adjectiv propriu-zis, îndeplinește funcția 

sintactică de atribut adjectival. 

 

⚫ Avea fruntea arzândă din cauza răcelii. 

arzândă = adjectiv provenit din verb la gerunziu, 

îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival. 

 

Exercițiul nr. 3 

Cuvântul subliniat din enunțul „Acei căței se joacă împreună.” este: 

 

a) pronume demonstrativ de depărtare, îndeplinește 

  funcția sintactică de subiect; 

b) pronume demonstrativ de depărtare, îndeplinește 

  funcția sintactică de atribut; 

c) adjectiv pronominal, îndeplinește funcția  

  sintactică de atribut adjectival; 

d) pronume demonstrativ de diferențiere,   

  îndeplinește funcția sintactică de atribut   

  adjectival. 
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Exercițiul nr. 4 

Alcătuiește câte un enunț în care: 

 

a) adjectivul propriu-zis „politicos” să îndeplinească 

funcția sintactică de atribut adjectival 

Acest băiat are un comportament politicos. 

  

b) să introduci un adjectiv provenit din verb la participiu 

care să îndeplinească funcția sintactică de atribut 

adjectival 

Pentru acest desen a folosit numai creioane colorate. 

 

 

 


