
ADVERBUL 

1. DEFINIŢIE: Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristici ale unei acțiuni sau pe cele ale unei stări, 

exprimată de un verb, locuţiune verbală, interjecţie, adjectiv sau un alt adverb. 

REŢINEM! Spre deosebire de adjectiv, adverbul stă întotdeauna pe lângă: 

→ verb (ex: merge acolo; vine mâine; vine de aici, de aproape; scrie frumos); 

→ locuţiune verbală (ex: a luat-o la sănătoasa de aici; a luat-o la fugă de acolo); 

→ interjecţie predicativă (ex: haide aici; uite-te acolo); 

→ adjectiv (ex: este atent acolo; este greu aici); 

→ un alt adverb (ex: acolo sus; acolo jos; acolo departe). 

2. CLASIFICAREA ADVERBELOR 

după formă 

      

          SIMPLE                                              COMPUSE 

(formate dintr-un singur cuvânt)                                                                                                  (formate din două sau mai multe cuvinte 

ex: sus, jos, stanga, dreapta, aici, acolo,                                                                                       ex: după-amiază, azi dimineaţă, asta 

unde, cum, când, aşa, bine, rău, etc.                                                                                             iarnă, etc. 

după înţeles 

 

              de loc                                                            de timp                                                        de mod                

(indică locul acţiunii)                                 (indică timpul acţiunii)                            (indică felul în care are loc acţiunea) 

ex: aici, acolo, sus, jos, stânga,                  ex: când, mâine, azi, poimâine,                ex: aşa, astfel, bine                                                                                                                          

dreapta, unde, undeva                                ieri, devreme, târziu, etc.                         



depinzând de înlocuirea unor cuvinte ce exprimă contextul 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVE                RELATIVE                                                NEHOTĂRÂTE                                          PREDICATIVE 

 ↓                                            ↓                                                                        ↓                                                              ↓ 

astfel, altfel, aşa, aici,             unde, cum, când, cât                              oriunde, oricum, oricât, oricând                     fireşte că, poate că,  

dincolo                (leagă propoziţiile unei fraze)                                                                            sigur că, desigur că 

                                                                                                                                                                                                 

ATENTIE!  

ADVERBELE PREDICATIVE CER SUBIECTIVĂ, LA NIVEL DE FRAZĂ, IAR LA NIVEL DE PROPOZIŢIE CER UN 

SUBIECT. 

 

3. FUNCŢIILE SINTACTICE ALE ADVERBULUI 

 

→ ATRIBUT ADVERBIAL (după un substantiv) 

Ex. Bătrânul de acolo este foarte docil.  

Ex: Cartea de aici se intitulează "Baltagul". 



→NUME PREDICATIV (formează o expresie verbală impersonală ce cere o subordonată subiectivă).  

Ex: Este bine ce ai făcut. 

       Este rău să refuzi un om nevoiaş.  

→COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL DE LOC 

Ex: Pleacă de aici mâine dimineaţă. 

→COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP 

Ex: Pleacă mâine la mare.  

→COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL DE MOD 

Ex: Şarpele se deplasează foarte repede.  

 

4. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADVERBULUI 

 

→pozitiv: Ex: Bătrânul merge încet. Fata vorbeşte repede. Se comportă frumos cu prietenii săi.  

→comparativ                        de superioritate: Vorbeşte mai bine decât el.  

                                                de inferioritate: Vorbeşte mai puţin bine decât el. 

                                                de egalitate: Vorbeşte la fel de bine ca el.  

→superlativ                         relativ de superioritate: Vorbeşte cel mai bine dintre toţi. 

                                              relativ de inferioritate: Vorbeşte cel mai puţin bine dintre toţi.  

                                              absolut: când avem în faţă un adverb sau o locuţiune verbală: foarte, teribil de, extraordinar de 

                                              Ex: Vorbeşte foarte bine limba engleză. Vorbeşte engleza extraordinar de bine.  


