
Limba romana 

Clasa a VIII-a B 

Tema : Complementul circumstanțial de scop (actualizarea cunoștințelor) 

Să ne amintim! 

 

I.Complementul circumstanțial de scop este partea secundară de propoziție care 

• determină un verb /locuțiune verbală / o interjecție predicativă 
• arată scopul acțiunii exprimate prin verbul determinat 

II. Întrebări : cu ce scop? În ce scop? 
 
Să exersăm! 

  

Vom citi cu atenție următoarele exemple și vom identifica complementele circumstanțiale de scop și 
termenul regent al fiecăruia. 

Exemplu  Termen 
regent 

Intrebare  Coplementulcirc de 
scop 

... și nu se dumirea/ce să 
facă spre a scăpa de 
rușine (I. Creangă) 

ce să facă Cu ce scop să facă? Spre a scăpa 

Voi căuta un făgaș pentru 
a-mi împlini rostul pe 
lume.(Z Stancu) 

Voi căuta Cu ce scop voi căuta? Pentru a împlini 

Pentru a pleca la munte, 
se pregătește cu atenție. 
 

Se 
pregătește 

Cu ce scop se pregătește? Pentru a pleca 

A dat fuga pânș la el 
pentru a-l anunța. 

A dat fuga cu ce scop a dat fuga? Pentru a anunța 

Hai la cules fragi! hai Cu ce scop hai?  
 

 

Pentru a ne amini care sunt părțile de vorbire prin care se exprimă complementul circumstanțial de 
scop, vom rezolva următoarele cerințe: 

 

Subliniază complementele circumstanţiale de scop  după ce ai pus corect întrebarea:  

1. La curte se făcuse mare pregătire pentru ospățul acesta. 
2. Datoria noastră este/să avem în vedere oricând o invazie posibilă/ și să ne pregătim 

de rezistență.( Camil Petrescu, Bălcescu) 
3.  Am ascultat pentru aceasta toate dicționarele noastre.( Alexandru Odobescu) 
4.  Și, spre a ajunge înapoi la sălciile bătrâne, muncea o zi și o noapte ,trăgând barca 

împotriva apelor.( Eusebiu Camilar) 
5. ... lupul puse a-i ascuți limba și dinții pentru a-și subția glasul.( Ion Creangă) 



6.  Când punea mama laptele la prins, eu... de pe a doua zi și începeam a linchi 
groșciorul  de pe deasupra oalelor.(Ion Creangă) 

7.  Stătură deci la umbra unui mesteacăn, spre a ne odihni și a ne sătura ochii(C.Hogaș) 
8. Părinții mei au plecat după cumpărături. 
9. Învată în vederea examenului. 
10. Am consultat pentru ei toate informațiile. 
11. Are trei examene/ și acum se pregătește in vederea primului dintre ele. 
12. A venit pentru a lua caietul 
13. Dinadins tace,ca să te supere pe tine. 

Competează tabelul respectând cerințele. 

Stabileşte termenul regent (cuvintul determinat) și 
precizează valoarea morfologică a acestuia 
 

Precizează prin ce parte de vorbire este exprimat compl. 
circ. de scop 
 

1.   
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

11.  
 

 

12.  
 

 

13.  
 
 

 

 

  



Reținem ! 

III.Complementul circumstanțial de scop se exprimă prin: 

1.Substantive 

• în cazul acuzativ, precedate de prepozițiile pentru ,spre, după, la, intru, în și 
locuțiune prepozițională în scop de  

• în cazul genitiv cu locuțiunile prepoziționale în vederea, în scopul, în ideea, în 
intenția  

2 .Pronume în cazurile acuzativ și genitiv însoțite de prepozițiile și locuțiunile prepozițiilor 
menționate  

1.  Numerale cu valoare substantivală în cazul acuzativ și genitiv însoțite de prepozițiile și 
locuțiunile prepoziționale menționate 

2.  Verbe la modurile infinitiv cu prepozițiile și locuțiunile prepoziționale spre, cu/ în scop de, în 
intenția de, în ideea de și supin  

3. Adverbe și locuțiuni adverbiale : înadins,într-adins ,dintr-adins etc. 

 

IV.Topica 

1. Complementul circumstanțial de scop stă de obicei după termenul regent. 
2.  Apare și înaintea acestuia când este exprimat prin pronume interogativ ce, prin adverbe 

sau locuțiuni adverbiale care apar ca elemente corelative ale unei substante finale sau al 
unui complement circumstanțial de scop și când vorbitorul intenționează să reliefeze 
scopul acțiunii . 

• S-a dus după cumpărături . 
• De ce ai venit ,ca să iei caietul ? 

             V . Punctuația: Complementul circumstanțial de scop nu se desparte prin virgulă de regentul 
său. 

 Temă :ex 2 și 3 /pag206/ din manual 


