
ADVERBUL



Definiție

ADVERBUL este partea de vorbire neflexibilă 
care determină un verb, un adjectiv sau un alt 

adverb, arătând împrejurarea în care se petrece 
acțiunea sau caracteristica unei acțiuni.

Vom merge mâine acolo.

Ajungem repede.

El este puțin timid.



Clasificare

I. DUPĂ ÎNȚELES:

1. adverbe de loc: acasă, aici, departe, acolo, 
aproape, împrejur, undeva, deasupra, 
dedesubt, sus, jos, unde, pretutindeni etc.

2. adverbe de timp: atunci, acum , astăzi, ieri, 
târziu, devreme, odată, îndată, când, aseară, 
deocamdată etc.

3. adverbe de mod: așa, astfel, abia, alene, 
uneori, bine, degrabă, da, nu, negreșit, cum, 
bărbătește etc.



Clasificare

II. DUPĂ STRUCTURĂ

a) simple: sus, aici, atunci, cum, unde, când etc.

b) compuse: îndelung, deasupra, îndeaproape, 
astăzi, rareori, acasă, departe, devreme, 
oarecum, oricând, undeva, niciodată, câteodată 
etc.



Observație

Pentru a nu se face confuzie între
ADJECTIVE și ADVERBE, este necesar să se țină
cont de următoarele deosebiri:

• adjectivele determină mai ales substantive și
exprimă însușiri ale acestora;

• adverbele determină mai ales verbe și
exprimă caracteristici ale acțiunilor.

Băiatul frumos a venit.

Băiatul scrie frumos.



Observație

• Când sunt nume predicative, cuvintele care 
exprimă însușiri sunt adjective, nu adverbe!

• Verificarea se face prin acord.

Cățelul este urât. /Pisica este urâtă.

Sacul este greu./ Sacii sunt grei.

El este frumos./ Ea este frumoasă.



Ortografie
ADVERBE ALTE CONSTRUCȚII ASEMĂNĂTOARE

ODATĂ (odinioară, cândva, în același 
timp)

O DATĂ (încă o dată)

NUMAI (doar) NU MAI (vreau)

ÎNTRUNA (mereu) ÎNTR-UNA (din zile)

ALTĂDATĂ (odinioară) ALTĂ DATĂ (în altă împrejurare)

ALTFEL (altminteri) ALT FEL (nu în același fel)

DECÂT (decât tine) DE CÂT (de cât timp)

DEOPARTE (izolat) DE O PARTE (opusul lui, de altă parte)

DEMULT (cândva) DE MULT (timp)

DELOC (nicidecum) DE LOC (originar)



Gradele de comparație ale adverbului

Unele adverbe pot avea grade de comparație,
care se formează în același fel ca și la adjective:

§ POZITIV: Ana scrie repede.
§ COMPARATIV:
-de egalitate: Ana scrie la fel de repede.
-de inferioritate: Ana scrie mai puțin repede decât
Maria.
-de superioritate: Ana scrie mai repede decât
Maria.



Gradele de comparație ale adverbului

§ SUPERLATIV

-relativ: Ana scrie cel mai repede.

-absolut: Ana scrie foarte repede.



FUNCȚIILE SINTACTICE ALE 
ADVERBELOR

1. nume predicativ: El este altfel.

2. atribut adverbial: Casa de acolo este veche.

3. CCL: Am pus cartea sus.

4. CCT: Pleacă poimâine.

5. CCM: Merge alene.



Model de analiză

Merge alene.

alene = adverb de mod, CCM



Exerciții


