
 

TESTARE – CLASA a VIII-a 

Subiectul și predicatul 

Propoziția predicativă și propoziția subiectivă 

Petronela Șerban 

 

1. Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, încercuiți litera A, 

dacă voi credeți că este falsă, încercuiți litera F: 

a. A/F Verbul copulativ are rolul sintactic de a lega numele predicativ de subiect. 

b. A/F Propoziția subiectivă reprezintă în frază o realizare propozițională a numelui predicativ; 

c. A/F În exemplul: Nu te interesează ce se petrece acolo., propoziția a doua este predicativă. 

d. A/F În exemplul: O țară fără poezie este o țară fără istorie., substantivul țară, are aceeași funcție 

sintactică în ambele situații.          1p. 

2. Scrieți în spațiul liber din stânga litera corespunzătoare tipului de predicat care cere propoziție 

subiectivă: 

 1. ....Trebuia să se întoarcă la avocatură.                a. expresie verbală impersonală, predicat nominal 

 2. ....Probabil că nu o auzise.                                   b. verb impersonal la diateza activă 

 3. ....Mi-este peste putință să înțeleg.                      c. adverb predicativ, predicat verbal 

 4. ....S-ar putea să ai dreptate.                                 d. verb impersonal, diateza reflexivă             1p.  

3. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 1. În exemplul: Vi se va părea ridicolă părerea mea, predicatul este: 

     a. vi se va părea;    b. se va părea;   c. se va părea ridicolă 

 2. În exemplul: S-a întâmplat ceva teribil, reluă el mai târziu. Ce s-a putut întâmpla?, subiectele din 

cele trei propoziții sunt, pe rând: 

     a. ceva, el, ce;    b. ceva, el neexprimat;   c. ceva, el, întâmpla. 

 3. În exemplul: Nu era mai puțin adevărat că se logodise., a doua propoziție este: 

     a. subiectivă;      b. predicativă;      c. principală 

4. În enunțul: Evident că ar fi trebuit să plec., propoziția a doua este: 

    a. că ar fi trebuit;   b.  ar fi trebuit;    c. că...să plec 

5. În fraza: A ajuns ce și-a dorit., propozița subordonată este: 

    a. predicativă;  b. subiectivă 

6. În exemplul: Îi rămăsese în corp o oboseală, un pustiu fără nume., subiectul este: 

   a. neexprimat;    b. o oboseală;   c. o oboseală, un pustiu 

7. În fraza: Poate face tot ce își dorește., există: 

   a. trei propoziții;     b. două propoziții;       c. o propoziție 

8. În enunțul: Femeia părea că studiază vitrina, verbul părea este: 

  a. copulativ, impersonal;     b. predicativ;    c. copulativ, personal                                              2p. 

4. Completați spațiile punctate cu răspunsurile corecte:  

    Verbul a însemna poate avea valoare....................și........................... 

    Propoziția predicativă are întotdeauna ca termen regent..................... 

    Subiectul inclus este............................................................................. 

    Predicatul nominal incomplet se exprimă prin..........................................   1p. 

5. Realizați expansiunea subiectului din enunțul: E indicat a asculta pe bătrâni. 

    Contrageți subordonata din următoarea frază: Fata păru să-și dea seama de greșeală.. 

    Alcătuiți o frază în care o propoziție predicativă să fie introdusă prin pronume relativ. 

    Alcătuiți o frază în care o propoziție subiectivă să aibă ca termen regent un verb impersonal la 

diateza reflexivă.          1p. 

6. Despărțiți în propoziții fraza următoare și precizați felul lor: 

   Ceea ce a dorit cel mai mult a fost să ia examenul de capacitate și să intre la liceul dorit.          1p. 

7.  Redactați o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să vă exprimați opinia în legătură cu 

practicarea unui sport. Veți integra în compunere două propoziții subiective și doua propoziții 

predicative.   2p. 

    



     


