
LIMBA ROMÂNĂ 
CLASA a VIII-a B 

Propoziția circumstanțială de scop sau finală (CS) 
 
 
Definiție  Propoziția circumstanțială de scop sau finală (CS) este propoziția 

subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement 
circumstanțial de scop, arătând scopul acțiunii din regentă. 
Ex. 
Maria s-a dus la magazin după fructe. (după fructe ‒ complement circumstanțial de 
scop; cu ce scop s-a dus?) 

Maria s-a dus la magazin1/ ca să cumpere fructe.2/ (P2 ‒ CS; cu ce scop s-a dus?) 
Au învățat mult în vederea testelor. (în vederea testelor ‒ cu ce scop au învățat?) 
Au învățat mult1/ ca să știe la teste.2/ (P2 ‒ CS; cu ce scop au învățat?) 
 

Întrebări  Cu ce scop? În ce scop? 
Elemte  
regente 

Propoziția circumstanțială de scop determină următoarele: 
• verb sau locuțiune verbală 

A mers la tribunal1/ ca să i se facă dreptate.2/ 
Ca să nu greșesc,/tota mi-a adus aminte de experiența trecutului./ 

• interjecție 
Hai mai repede1/ ca să ajungem la timp.2/ 

 
Elemente 
de relatie 

Propoziția circumstanțială de scop se introduce în frază prin : 
• conjuncții subordonatoare (să, ca să, ca … să, de (= ca să, să)) 

Se chinuie1/ să-i învețe pe toți colegii lui.2/ (P2=CS) 
• locuțiuni conjuncționale subordonatoare (pentru ca să, pentru ca … să, că 

doar, că doar de, doar de, să nu cumva să, ca nu cumva să) 
Am oprit la un popas1/ pentru ca să ne odihnim.2/(P2=CS) 

• adverbul doar sau doar-doar 
Se ținea după fusta ei,1/ doar va primi ceva.2/ (P2=CS) 

• pronume relativ + prepoziție 
A plecat 1/ după ce avea de luat.2/(P2=CS) 

R! 
Când introduce o CS, conjuncția compusă subordonatoare ca să apare nedisociată ( A 
venit/ ca să îmi dea cartea )sau disociată de o parte de propoziție.( Ca dintre un fir să 
crească o plantă mare, /am pus ghiveciul la soare.) 
 În propozițiile finale negative ,elementele introductive pot apărea însoțite de adverbul 
cumva  ( Se purta frumos./ nu cumva să fie pedepsit / Era atent/ ca nu cumva să 
greșească la calcul 
 

TOPICA De obicei, circumstanțialele de scop stau după propozițiile regente, dar pot 
sta și înaintea acestora. Finala poate fi și intercalată în propoziția regentă. 

 

Punctuația De regulă, când stau după regente, circumstanțialele de scop nu se despart 
prin virgulă de regente. Când stau înaintea acestora, se despart prin virgulă. 
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Am plecat1/ să cumpăr mere.2/ 
Ca să-ți dau bani,2/ de aceea te-am chemat.2/ 
 

 
 
 TEMĂ: EX.1,2/pag 207/manual/ din a doua coloană 
  
Vă urez succes! 
 
 


