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• Ana este contra lor. ____ • Dinu merge înaintea ei.
____ •George a sosit înaintea lor. ___ _
,.,;.,e observi în privinţa funcţiei sintactice a pronumelor

-sonale scrise colorat în enunţurile de mai jos?
s. Tu, nu auzi? b. Dan a nimerit-o. c. Copiii au luat-o la să
-::•oasa. d. Ina a şters-o. e. Dă-i cu gura! f. Ce să-i faci?
-=xplică rolul cliticelor pronominale din exemplele date.
:?.. Îl întreb pe profesor. b. Pe ei i-a trimis la bibliotecă.

ui i-am dat creionul. d. Mariei i-am împrumutat DVD-ul. 

urnele personal de politeţe 

Subliniază pronumele personale de politeţe din enun-

- ..._e date, analizându-le.
= Dumneata ai citit acest articol? b. Pe dumneavoastră

am văzut foarte interesat de problemele de gramatică. 
Dânsul este câştigătorul unui concurs de ortografie. 
Matale mă poţi ajuta. e. Dumneaei îndrăgeşte poezia. 
e-am arătat dumnealor compunerea mea.

Scrie formele prescurtate ale pronumelor personale de
�eţe în tabelul de mai jos.

Persoana a II-a 
:az 

singular 

Pronumele personal are 
forme: 
• accentuate;
• neaccentuate, numite şi

clitice. La cazurile nominativ,
genitiv şi vocativ, pronumele
personal are numai forme
accentuate. La cazurile
dativ şi acuzativ, are atât
forme accentuate, cât şi
neaccentuate.

---
În general, pronumele 
personal are aceleaşi funcţii 
sintactice ca substantivul. 

Pronumele personale 
în vocativ nu au funcţie 
sintactică. De asemenea, 
există situaţii, la persoana 

m:EI 

a III-a, acuzativ şi dativ, când 
pronumele personal nu are 
funcţie sintactică, având 
valoare neutră. 

-

plural 

� -:..c.-V. dumneata dumneavoastră 
:.-G . dumitale dumneavoastră 

Persoana a III-a 

:az singular plural 

masculin feminin masculin feminin 

, ·Ac. 
dumnealui dumneaei dumnealor 
dânsul dânsa dânşii 

:.•G. 
dumnealui dumneaei dumnealor 
dânsului dânsei dânşilor 

Subliniază formulele reverenţioase din exemplele date. 
a. Am ascultat discursul Maiestăţii Sale, regele Mihai.
::i. Excelenţa Sa, ambasadorul Franţei la Bucureşti, şi-a

rezentat scrisorile de acreditare. c. Sfinţia Voastră, cre
eţi că am procedat bine? d. Măria Ta, pornim la luptă! 

Ordonează după gradul de respect, pe o scară de la unu 
� :rei, pronumele personale de politeţe de mai jos. 

persoana a II-a - • Alteţa Voastră O• dumneata O
• dumneavoastră O

persoana a III-a - • dânsul O• dumnealui O
• Preafericirea Sa O

dumnealor 
dânsele 

dumnealor 
dânselor 

Complementul direct şi 
complementul indirect care 
se exprimă prin substantiv sau 
prin pronume personal formă 
accentuată sunt dublate de 
clitice pronominale în acuzativ 
sau dativ. 
Cliticele pronominale 
• anticipează complementul

direct sau indirect;
• reiau complementul direct

sau indirect.
... 
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