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Marele test din funcții sintactice 
 

Dată:   

 
Nume:   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
1. Ce funcție sintactică 

are substantivul evidențiat din 

enunțul: „Vă place baschetul?”? 

 
4. Selecteză enunțul în care 

numeralul are funcția sintactică 

de complement direct. 
 

A    complement direct 

B    subiect 

C complement prepozițional 

A   Al doilea cântă fără oprire. 

B    Îl cunoști pe al doilea? 

C Mai mergem pe la al doilea? 
 

 
  

 

2. În propoziția :„Primul a câștigat 

premiul cel mare.”, numeralul 

are funcția sintactică de 

5. În propoziția :„Colega mea este 

prima.”, numeralul are funcția sintactică 

de 

 
A subiect 

A    atribut 

B    nume predicativ 

C subiect 

B    nume predicativ 

C atribut 

 
 

 

 
3. Ce funcție sintactică are 

adjectivul evidențiat din enunțul: 

„De mică iubește pianul.”? 

6. Pronumele negativ din enunțul: 

„Celălalt n-a învățat nimic.” 

îndeplinește funcția sintactică de: 

 
A    atribut adjectival 

B    nume predicativ 

C    circumstanțial de cauză 

D circumstanțial de timp 

A   subiect 

B    complement direct 

C   complement prepozițional 

D circumstanțial de timp 

Un test cu variante multiple de răspuns. 

Bifați casetele pentru a înregistra răspunsul 
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7. Pronumele demonstrativ din 

enunțul: „Celălalt n-a învățat nimic.” 

îndeplinește funcția sintactică de: 

10. Se dă enunțul: „Ți-e teamă 

de ceilalți?”. Precizează prin ce se 

exprimă complementul prepozițional! 
 

A    subiect 

B    complement direct 

C    complement prepozițional 

D circumstanțial de timp 
 

 
 

A   substantivul 

B pronume demonstrativ 

de depărtare 

 
C pronume demonstrativ 

de diferențiere 

 
D adjectiv pronominal 

de depărtare 

8. Selecteză enunțul în care numeralul 

are funcția sintactică de atribut. 

 
 

 
11. 

 
 

Selecteză enunțul în care 
A    Îl simpatizezi pe primul? 

B Reuniunea cu șapte dintre 

numeralul are funcția sintactică 

de circumstanțial de mod. 

ei nu a fost bine organizată. 

 
C Îl vom vizita pe al treilea 

săptămâna viitoare. 
 

 
 

A   Mă gândeam la trei dintre ei. 

B   Scrii exact ca al zecilea. 

C Te-am căutat trei zile la rând. 

 

9. În enunțul :„Am călătorit cinci 

zile, iar în a șasea am plecat 

spre casă.”, numeralul evidențiat 

are funcția sintactică de 

 

 
12. 

 
 
În enunțul: „Cine este Ion 

Popescu?”, pronumele interogativ 

îndeplinește funcția sintactică de: 
 

A    circumstantial de timp 

B    circumstanțial de mod 

C circumstanțial de loc 

 
A   nume predicativ 

B    subiect 

C complement direct 
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13. Selectează enunțul în care 

complementul prepozițional este 

exprimat prin pronume personal: 

 
17. Selecteză enunțul în care 

numeralul are funcția sintactică 

de circumstanțial de timp. 
 

A Contez 

pe tine. 

B Te ajut 

pe tine. 

A Preferă cărțile, acum 

câteva zile a citit două. 

 
B Am învățat două nopți, iar 

în a treia am dat examenul. 

14. În enunțul :„Citește ziarul în două 

încăperi ale casei.”, numeralul 

evidențiat are funcția sintactică de 

 
C Busolele sunt șapte. 

 
 

 

A circumstanțial 

de loc 

 
C circumstanțial 

de mod 

B circumstanțial 

de timp 

 
D atribut 

adjectival 

 
18. În enunțul :„I-am oferit doar unuia 

dintre cei doi cadoul.”, numeralul 

evidențiat are funcția sintactică de 

 
 

 
15. 

 
 

Selectează doar enunțul în care numele 

predicativ este exprimat prin adjectiv. 

 
A După multe eforturi, a 

ajuns primarul orașului. 

A   complement  prepozițional 

B    complement direct 

C complement indirect 
 

 
 

B    Iată că a ajuns un celebru doctor! 

C Ai rămas la fel de 

19. Ce funcție sintactică are substantivul 

evidențiat din exemplul: „Doctorul 

Ionescu a studiat la Paris.”? 

 
 
 

 
16. 

frumoasă, Angela. 

 
 

Selecteză enunțul în care 

numeralul are funcția sintactică 

de complement prepozițional. 

A   atribut adjectival 

B    nume predicativ 

C   subiect 

D atribut substantival 
 

A    Premianții sunt trei. 

B    Mă refeream la doi dintre ei. 

C Îl accepți pe al treilea? 
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20. În enunțul „Ne vedem după 

ore”, substantivul evidențiat 

are funcția sintactică de: 

23. Complementul   direct 

stă întotdeauna în cazul: 

 
A    circusmtanțial de timp 

B    circumstanțial de loc 

C subiect 

A   nominativ B    acuzativ 

C   genitiv D      dativ 

E vocativ 

 
 

 
 
 
 

21. 

D      complement  prepozițional 

 
 
Verbul la supin din 

exemplul: „Mergem la alergat?” 

îndeplinește funcția sintactică de: 

 
24. 

 
Complementul de agent 

stă întotdeauna în cazul: 

 
A   nominativ B    acuzativ 

C genitiv D dativ 
 

A    complement prepozițional 

B    circumstanțial de loc 

C circumstanțial de scop 

E   vocativ 

 
 

 
25. Numele predicativ exprimat prin 

adjectiv se găsește doar în cazul: 
 

 

 

 
22. Complementul indirect 

stă întotdeauna în cazul: 

A   nominativ 

C genitiv 

B    acuzativ 

D dativ 
 

A    nominativ 

B acuzativ 

E vocativ 
 

 

 

C    genitiv 

D      dativ 

E vocativ 

26. Ce funcție sintactică are verbul 

la infinitiv din exemplul: „Mă 

gândesc a pleca la mare.”? 

 
A complement direct 

 

B    complement prepozițional 

C subiect 
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27. Selectează doar enunțul în care 

se regăsește un predicat nominal! 

30. Precizează funcția sintactică 

a adjectivului evidențiat din exemplul: 

„Ei înșiși au apreciat contribuția Anei.”. 

A Rămâne să discutăm 

mai multe în oraș. 

 
B    Ai ajuns cu bine la școală? 

C Ai rămas corigent la matematică? 
 

 

 
A   atribut pronominal 

B    atribut adjectival 

C   atribut substantival 

D subiect 
 

28. Selectează enunțul în care substantivul 

evidențiat îndeplinește funcția 

sintactică de circumstanțial de cauză. 

 
 

31. 

 

 
Selectează enunțul în care 

substantivul „cap” este subiect. 

A E foarte bun la chimie, 

a fost la olimpiadă. 

 
B Învață pentru examen. 

 
A A dat cu capul de 

multe în încercările lui. 

 
B Mă durea capul de nu 

C De nervi, a trântit ușa cu putere! 
 

 
 

mai știam de mine. 

 
C Și-a pus pălăria 

pe cap și a plecat. 

29. Pronumele reflexiv îndeplinește 

funcția sintactică de 

complement direct în exemplul: 

 
 

 
32. 

 
 

În enunțul: „Ioan Dumitrescu, 

A    Se uită fascinat pe fereastră. 

B El se duce frecvent 

la antrenamente. 

primarul, a organizat această 

ședință.”, termenul evidențiat 

îndeplinește funcția sintactică de: 

 
C Se spală pe mâini 

de fiecare dată. 

A   apoziție 

B    atribut substantival în nominativ 

C atribut substantival prepozițional 
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33. 

 
Numeralul ordinal îndeplinește 

funcția sintactică de 

complement direct în exemplul: 

 
36. 

 
Selectează doar enunțul în 

care există subiect inclus! 

 
A    Am luat un 7 la matematică. 

B Șaptele de la fizică 

îmi va strica media. 

 
C    Pe al doilea nu îl cunosc. 

D Primul care a venit 

la voi vă cunoaște. 

A   Oare el va putea veni? 

B Voi reprezenta școala noastră 

la olimpiada de informatică! 

 
C   Ana și Mihai sunt verișori. 

D     Eu nu voi putea fi prezent! 

E Mă poate ajuta cineva? 

 
 

 

 

 

34. Selectază doar enunțul în care 

atributul se exprimă prin adverb. 
37. Complementul direct este exprimat 

printr-un verb la infintitiv în exemplul: 

 

A Mâine vom merge 

din nou la școală! 

 
B Mai vreți să participați 

la întrecere? 

A   Poți vorbi în germană? 

B A învăța această 

limbă nu va fi ușor. 

 
C Întâlnirea de ieri a fost 

una foarte reușită. 

C Ea chiar se pricepe la a scrie! 

 

 

 
 
 

35. 

 

Subiectul se exprimă printr-o formă 

verbală nepersonală în enunțul: 

38. Selectează doar propoziția în 

care există un subiect multiplu: 

 
A    Poate înota foarte repede. 

B    Se pricepe la scris! 

C Pentru a conduce este 

nevoie de multe lecții. 

 
D      Se aude trosnind cu putere! 

E Am văzut explodând o mașină! 

A   Am cules mere, pere și prune. 

B Îi datorez lui Mihai, lui 

George și lui Adi niște scuze. 

 
C A scrie și a citi în chineză 

sunt sarcini grele. 
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39. În enunțul: „Am ajutat-o pe 

Mihaela cu temele.”, substantivul 

evidențiat are funcția sintactică de: 

42. În enunțul: „Vii cu noi la 

școală?”, substantivul evidențiat 

are funcția sintactică de: 
 

A    subiect 

B    complement prepozițional 

C    complement direct 

D complement indirect 

A   subiect 

 
C complement 

direct 

 
E circumstanțial 

de loc 

 
B complement 

prepozițional 

 
D complement 

indirect 

 
F circumstanțial 

de timp 

 

 
 

 

 

40. În enunțul: „Am ajutat-o pe 

Mihaela cu temele.”, substantivul 

evidențiat are funcția sintactică de: 

43. Selectează doar propoziția care 

conține un predicat verbal. 

 
A    subiect 

B    complement prepozițional 

C    complement direct 

D complement indirect 

A Ai devenit mai bun 

la fizică, Mihai! 

B    Ești foarte inteligentă, Maria! 

C   Tu ești din Constanța? 

D S-a făcut bolnav pentru 

a pleca de la ultima oră. 

 
 

 
 

41. În enunțul: „Azi am învățat despre 

pinguini.”, substantivul evidențiat 

are funcția sintactică de: 

 
44. Verbul la gerunziu îndeplinește 

funcția sintactică de 

complement direct în exemplul: 
 

A    subiect 

B    complement prepozițional 

C    complement direct 

D complement indirect 

A   Se vede fulgerând. 

B Mâna tremurândă 

m-a mângâiat. 

 
C Sunând  pe  toată 

lumea, s-a asigurat că 

mesajul a fost transmis. 

 
D Cred că aud tunând; 

ar trebui să plecăm! 
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45. Selectează doar enunțul cu 

nume predicativ multiplu: 

48. Precizează funcția sintactică a 

pronumelui relativ din enunțul: 
„Acum înțeleg la cine te referi.”! 

A Ești la fel de iscusită 

ca mătușa ta! 

 
B Tinerii sunt din 

 
A subiect B complement 

direct 

Brașov și din Sibiu. 

 
C Chiar dacă au trecut 

anii, ai rămas tânără 

și frumoasă, Andreea! 

C complement 

prepozițional 

 
E circumstanțial 

de cauză 

D circumstanțial 

de loc 

 
F circumstanțial 

de scop 

 
 

 
 

 
46. 

 
În enunțul: „Am rămas cu un 

mare nimic!”, complementul 

direct se exprimă prin: 

49. Precizează funcția sintactică 

a adjectivului pronominal 

relativ din enunțul: „Acum 

înțeleg ce problemă ai.”! 

 

A    adjectiv 

B    pronume negativ 

C substantiv 

A   subiect 

 
C complement 

prepozițional 

 
E circumstanțial 

de cauză 

B atribut 
adjectival 

 
D circumstanțial 

de loc 

 
F circumstanțial 

de scop 
 

47. Precizează funcția sintactică 

a pronumelui relativ din 

enunțul: „Nu știam ce faci.”! 

 
 
 

50. 

 

 
Stabilește funcția sintactică 
a substantivului evidențiat din enunțul: 

A subiect „Ionele, aruncă-mi și mie sticla cu apă!”. 

 

B    complement direct 

C    complement prepozițional 

D circumstanțial de loc 

A   subiect 

B    complement direct 

C fără funcție sintactică 
 

E   circumstanțial de cauză 

F circumstanțial de scop 

D atribut substantival în nominativ 


