
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vreau sa ,stiu!  
Verbe copulative. Verbe impersonale 

 
Verbele copulative 
Intră în alcătuirea predicatului nominal alături de un nume predicativ; ele nu au înțeles 

de sine stătător: a deveni, a fi, a ajunge, a ieși, a se face, a rămâne, etc. 
Verbele copulative, cu excepția verbului a deveni, pot deveni verbe predicative când au 

înțeles de sine stătător. 
 

 verb copulativ verb predicativ 

a deveni Andrei a devenit inginer. — 

a fi Andrei este inginer. Andrei este la școală. 

a ajunge Andrei a ajuns inginer. Andrei a ajuns la școală. 

a ieși Andrei a ieșit inginer. Andrei a ieșit din sală. 

a se face Andrei s-a făcut inginer. S-a făcut un foc mare. 



 

Verbele impersonale 
Verbele impersonale  au  o  singură  formă,  doar  pentru  persoana  a  III-a  singular,  

și nu admit un subiect nume de persoană. 
Exemple: 
Plouă. Ninge. Se întâmplă multe. 

 
Există verbe impersonale: 
- absolute (care nu au subiect): 
plouă, ninge,tună, fulgeră, se întâmplă, se cuvine, se zvonește, etc. 

 
- provenite din verbe personale (care au subiect gramatical): 
se zice, se spune, se știe, trebuie, este știut, este indicat etc. 

 
- verbul a fi în construcții de tipul: e frig, e toamnă, e bine etc. 

 
 

 
21 Precizaţi predicatele nominale. 

Cetatea Clujului este o construcție puternică, în formă de pătrat, așezată la poalele 
unui deal cu vii, având circumferința de patru mii de pași. Este o cetate cu un zid simplu, cu 
patruzeci de turnuri și cu patru porți, precum și cu șanț. 

(după: https://actualdecluj.ro/un-calator-turc-a-ajuns-la-cluj- 

in-urma-cu-500-de-ani-cum-descrie-cetatile-din-ardeal/) 

 
 

22 Continuaţi enunţurile în care predicatul nominal este exprimat cu ajutorul verbelor 
copulative: a fi, a deveni, a ajunge, a se face, a ieși, a rămâne. 

 
Model: Devin curios când aud asemenea povești. 

a. Sunt curios să ... . 
b. Ajung bogat dacă ... . 
c. Se face cuminte dacă ... . 
d. Iese frumos dacă ... . 
e. Rămânem impresionați de ceea ce ... . 
f. Devine interesant ceea ce ... . 
g. Au rămas uimiți când ... . 
h. A ieșit mai puternic după ... . 
i. Ne facem profesori dacă ... . 
j. Ajungem doctori când ... . 
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23 Completaţi enunţurile introduse prin 
verbe impersonale. 

a. Trebuie să vizităm ............................ . 
b. Se pare că vor veni ........................... . 
c.  Se spune că principele ..................... . 
d. Se vede că cetatea ........................... . 
e. Se aude că vin mulți ......................... . 
f. Se mai întâmplă să primim ............... . 
g. S-a întâmplat să nu fi găsit ............... . 
h. S-a spus de multe ori că turcii .......... . 
i. Rezultă că fiecare soldat .................. . 
j. A rezultat că nimeni nu a citit .......... . 

26 Răspundeţi la întrebarea Ce te doare?. 
Model: capul – Mă doare capul. 

a. piciorul 
b. picioarele 
c. spatele 
d. ochii 
e. gâtul 
f. urechile 
g. mâna 
h. degetul 
i. cotul 
j. genunchiul 

 

24 Răspundeţi la întrebarea Ce îi place lui 
Szabolcs să facă? 

Model: a vizita cetăți – Lui Szabolcs îi 
place să viziteze cetăți. 

a. a vizita orașe 
b. a citi jurnale de călătorie 
c. a călători cu trenul 
d. a face comerț 
e. a fotografia biserici 
f. a scrie scrisori 
g. a recita poezii 
h. a construi case 
i. a mânca tort 

 
 
 
 
 

25 Răspundeţi la întrebarea Ce dorești să 
devii când vei fi mare? 

Model: inginer – Când voi fi mare, doresc 
să devin inginer. 

27 Formulaţi enunţuri cu următoarele ver- 
be impersonale: a ploua, a ninge,  a tuna,   
a fulgera. 

 
28 Ascultaţi poezia populară Călătorul, 
culeasă de Vasile Alecsandri. Notaţi-vă 
zece verbe în timpul ascultării. Spuneţi ce 
animal apare în poezie. 

 
29 Citiţi poezia. 

 

Călătorul 
poezie populară culeasă de Vasile Alecsandri 

 
Trece-un călător și cântă, 
Trece pe-o cărare frântă 
Prin câmpia înflorită, 
Cu inima veștejită. 
El se plânge că-n cea lume 
Nime știe de-al său nume, 
Nime nu se îngrijește 

a. profesor 
b. medic 
c. soldat 
d. comerciant 
e. scriitor 

f. bucătar 
g. preot 
h. jurnalist 
i. istoric 
j. șofer 

De e mort ori de trăiește. 
Surioara Magdalină 
L-auzea dintr-o grădină, 
Și pe gânduri ea cădea 
Și de dor se aprindea: 



30 Indicaţi câte puncte, virgule, semne 
ale exclamării, ghilimele şi semne de în- 
trebare sunt în poezia Călătorul, de Vasile 
Alecsandri. 

 

 
 
 
 
 
 

„Călătorule mâhnit, 
Și prin lume rătăcit! 
Tu ești pasăre străină 
Care cântă prin grădină 
Ș-apoi zboară mai departe 
Lăsând inimi înfocate.” 
„Surioară mângâioasă! 
Mult ești dulce și frumoasă! 
Ochii-ți ard și-ți arde fața  
Ca garoafa  dimineața, 
Când de rouă-i încărcată 
Și-n lumină se arată.” 
„Călătorule mâhnit, 
Nu ți-e calul obosit? ” 
„Nu, drăguță, nicidecum, 
Dar e săturat de drum.” 
Călătorul se oprea, 
Nici că mai călătorea! 

http://ro.wikisource.org/ 
wiki/C%C4%83l%C4%83torul 

Înţelegeţi cuvintele? 

31 Recitiţi poezia Călătorul, de Vasile Alec- 
sandri şi răspundeţi la întrebarea Cum este/ 
sunt ...? 

a. Cum este câmpia? 
b. Cum este inima călătorului? 
c. Cum este „surioara”? 
d. Cum este pasărea? 
e. Cum sunt inimile celor doi tineri? 
f. Cum este calul? 

 
32 Identificaţi verbele la timpul prezent 
şi la timpul imperfect din poezia Călătorul, 
de Vasile Alecsandri. 

Am identificat ... verbe la timpul pre- 
zent și ... verbe la timpul imperfect. 

 
33 S-au „pierdut” nişte litere. Puneţi-le la 
loc, apoi comparaţi varianta voastră cu cea 
din poezie. 

 
Trece-un căltor și cânt, 
Trece pe-o crare frântă 
Prin cmpia înflorită, 
Cu inima vetejită. 
El se plnge că-n cea lume 
Nime tie de-al său nume, 
Nime nu se îngrijete 
De e mort or de triește. 

 
 

34 Realizaţi un desen inspirat de poezia 
Călătorul, de Vasile Alecsandri. Prezentaţi 
desenele în clasă. Apreciaţi care dintre de- 
sene şi care dintre prezentări sunt cele mai 
reuşite. Explicaţi alegerile făcute. 
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crai: rege, împărat, domnitor 
mâhnit: trist, îndurerat 
înfocat: fierbinte, aprins 
veştejit: ofilit, uscat 
rouă: picătură de apă care acoperă, 
dimineața, vegetația, obiectele de pe sol. 
(harmat) 

http://ro.wikisource.org/
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