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LIMBĂ – SISTEM - VORBIRE 

• LIMBĂ = categorie generală, absolută, 
reprezentând o formă de cunoaştere şi de 
reprezentare a existenţei, sub toate aspectele 
sale.

• SISTEM = totalitatea legilor interne specifice 
LIMBII.

• VORBIRE = actualizarea (folosirea) LIMBII 
potrivit SISTEMULUI; este accidentală, adică 
determinată de timp, spaţiu, condiţie umană etc.
– LIMBAJUL poate fi considerat o formă de existenţă a 

VORBIRII.
– Principalele funcţii: cunoaşterea şi comunicarea.



FORME ALE EXISTENŢEI 
REFLECTATE ÎN 

VORBIRE/LIMBA(JE)
 Toate modalităţile de reflectare lingvistică a existenţei 

există în LIMBĂ, fie ca experienţă acumulată, fie 
virtual.

 Perspectiva statică asupra existenţei este 
reflectată de NUME şi de GRUPUL 
NOMINAL. exemple

 Perspectiva dinamică, analitică, asupra 
existenţei este reflectată de VERB şi de 
GRUPUL VERBAL. exemple



ŞTIINŢE ALE LIMBII

 LEXICOLOGIA 
 FONETICA 
 GRAMATICA

 MORFOLOGIA 
 SINTAXA

 SEMIOTICA 
 PRAGMATICA
 SEMANTICA



LEXICOLOGIA
 = Ramură a lingvisticii care studiază lexicul unui sistem 

socio-cultural dat (LEXIC sau VOCABULAR =
otalitatea cuvintelor unei limbi).

 = Studiază şi clasifică cuvintele din punctul de vedere
 al uzului (frecvenţă, vechime, spaţiu geografic, grup social, 

registru stilistic, domeniu etc.): cuvinte din fondul principal 
lexical, cuvinte care formează masa vocabularului; arhaisme, 
neologisme;  regionalisme, cuvinte populare, cuvinte literare; 
cuvinte de argou; cuvinte din jargon, diverse terminologii.

 al valenţelor semantice: monosemantice, polisemantice; 
 al relaţiilor semantice: sinonime, antonime, hiponime etc., 

dar şi omonime.
 Unitatea de bază: lexemul sau cuvântul.



FONETICA
 = Ramură a lingvisticii care studiază producerea, 

transmiterea, receptarea şi evoluţia sunetelor limbii.
 = Studiază şi înregistrează modificările sunetelor şi ale 

grupurilor de sunete în procesul actualizării limbii în 
diversele limbaje.

 = Important instrument de studiu al limbii vorbite, cu 
implicaţii în cercetările actuale din domeniul procesării 
cu instrumente electronice a limbii vorbite (transcriere 
automată, reproducerea vocală a textelor scrise, 
traduceri automate etc.).

 Unitate de bază: fonemul.



GRAMATICA

 = Ansamblu de reguli referitoare la modificarea 
formei cuvintelor şi la îmbinarea lor în propoziţii

 = Ramură a lingvisticii care studiază aceste reguli
 Gramatică descriptivă – ştiinţă care studiază regulile 

unei limbi în uz la un moment dat.
 Gramatică istorică – ştiinţă care studiază istoria 

formelor gramaticale ale unei limbi.



SINTAXA ŞI ROLUL SĂU ÎN 
MODELAREA LIMBAJULUI

 SINTAXA = totalitatea relaţiilor logice existente între 
GRUPUL VERBAL şi GRUPUL NOMINAL precum 
şi în cadrul fiecăruia dintre grupuri, la nivelul 
propoziţiei, al frazei şi al discursului.
SINTAXA determină ierarhizarea (logică a) elementelor 
care constituie o propoziţie (părţi de propoziţie) sau a 
propoziţiilor care constituie o frază.

 SINTAXA este totodată ştiinţa care studiază, clasifică şi 
defineşte toate relaţiile logico-formale, de la nivelul 
enunţului, al frazei şi al discursului.

 Unitatea de bază: grupul (nominal, verbal, adverbial etc.
/ enunţul).



PROPOZIŢIA/ENUNŢUL ŞI 
FRAZA

 PROPOZIŢIA/ENUNŢUL = unitate de 
comunicare de bază, cu un singur predicat, 
independentă sintactic, completă / suficientă 
semantic. (en.: clause) exemple

 FRAZA = unitate de comunicare complexă, 
alcătuită din mai multe propoziţii, ierarhizate şi 
interdependente sintactic, aglutinate semantic. 
(en.: sentence) exemple



PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE

 PRINCIPALE – aflate în relaţie de interdependenţă 
între ele
 SUBIECT = indică fiinţa, obiectul etc. despre care se afirmă 

sau se neagă ceva  prin intermediul predicatului
 Soarele răsare. 

 PREDICAT = arată o acţiune, o stare sau o însuşire a 
subiectului
 VERBAL = predicat exprimat printr-un verb predicativ la un mod 

personal, printr-un adverb predicativ, printr-o locuţiune verbală sau 
printr-o interjecţie predicativă

 NOMINAL = predicat exprimat printr-un verb copulativ la un mod 
personal şi un NUME PREDICATIV



PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
 SECUNDARE – aflate în relaţie de dependenţă faţă de un nucleu (nume, 

verb, adjectiv, adverb etc.)
 ATRIBUT = determină un nume (substantiv) sau un echivalent al acestuia 

 ATRIBUT ADJECTIVAL – exprimat printr-un adj. (ADVERBIAL, PRONOMINAL)
 fata frumoasă

 ATRIBUT GENITIVAL– exprimat printr-o parte de vorbire aflată în cazul genitiv.
 fata moşului

 ATRIBUT PREPOZIŢIONAL – exprimat printr-o parte de vorbire aflată în cazul 
acuzativ, însoţită de o prepoziţie

 fata din casă
 APOZIŢIA –precizează sensul unui nume sau al unui echivalent al acestuia, se află de 

obicei în cazul nominativ , despărţită prin virgule de restul enunţului.
 Fata, Maria Popescu, a sosit.

 COMPLEMENT = determină un verb sau un echivalent al acestuia
 COMPLEMENT DIRECT / INDIRECT – arată asupra cui se răsfrânge direct / 

indirect acţiunea verbului.
 L-a adus. Vinde casa . CD / I-a spus. Au vorbit despre casă .

 COMPLEMENT CIRCUMSTANŢIAL – arată circumstanţele în care are loc acţiunea 
verbului.

 DE TIMP, LOC, MOD,  DE CAUZĂ, DE SCOP (FINAL), ASOCIATIV, 
INSTRUMENTAL etc.: 

Vine acum . Vine aici. Vine repede. Plânge de supărare. Plânge pentru a-l înduioşa . Plânge 
împreună cu ea . Bate cu ciocanul. 



PROPOZIŢII PRINCIPALE ŞI 
SECUNDARE

 PROPOZIŢIE PRINCIPALĂ = propoziţie 
independentă semantic şi sintactic.
 “Ziua ninge, / noaptea ninge, /dimineaţa ninge iară”/.

 PROPOZIŢIE SECUNDARĂ = propoziţie aflată 
într-o relaţie de dependenţă semantică şi sintactică faţă 
de o propoziţie principală. Pot fi ignorate, fără a se 
pierde înţelesul esenţial al frazei.
 A nins atât de mult P. PRINCIPALĂ1 /încât păreaP.CONSECUTIVĂ2/să

nu se mai sfârşească vreodatăP.SUBIECTIVĂ3/.



MORFOLOGIA

 MORFOLOGIA = ştiinţă a formelor 
(μορφος “formă”, λόγος “ştiinţă”)

 Unitatea de bază: morfemul

 Clasifică toate cuvintele din punctul de vedere al 
modului în care acestea reflectă existenţa.

 Clasifică toate cuvintele din punct de vedere 
semantic, formal şi, implicit, sintactic.



 semantic: substantiv (nume), adjectiv, pronume,verb, numeral, 
articol, adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie

MORFOLOGIA: tipuri

formal

flexibile (îşi schimbă forma )
substantiv, adjectiv, pronume, numeral, verb, articol

sintactic fără funcţie sintactică
adverb - marcă a gradelor de comparaţie, prepoziţie, 
conjuncţie, verbe auxiliare, substantiv în Vocativ

cu funcţie sintactică (care se precizează)
substantiv, pronume, adjectiv, numeral, verb

neflexibile (îşi păstrează forma )
adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie



SUBSTANTIVUL
 Cuvinte noţionale care indică numele entităţilor şi numele numelor acestora   N
 tipul de individualizare: 

 comune (elev) c
 proprii (Bahlui) p

 gen:
 masculin (copil) m
 feminin (masă) f
 neutru (prosop) n

 număr: tantum
 singular (fir) s
 plural (fire) p

 formă cazuală:
 directă: nominativ – acuzativ (copilul) r
 oblică: genitiv-dativ(copilului) o
 vocativ (copile) v

 determinare (prin articol hotărât enclitic):
 da(firul) y
 nu (fir) n

 cliticizare:
 da (fiică-mea) y
 nu (fiică) n

 sintetice (cal) v.s. analitice: sintagmatice (cei ai casei) / compuse (fier de călcat) / locuțiuni
(băgare de seamă)

Ncfsryy 



ADJECTIVUL
 Cuvinte noţionale care exprimă caracteristici ale entităţilor A
 semantic: 

 calificative (fată frumoasă) f
 Categoriale: numerale (trei), pronominale (acel, fiecare, nici un, al cui elev) 

 intensitate (grade de comparație):
 pozitiv (mare) p
 comparativ de inferioritate (mai puțin mare), egalitate (la fel de mic), superioritate (mai tare)  c
 superlativ relativ (cel mai mare), absolut (foarte, teribil de, doctisim , arhi- cunoscut) s

 gen:
 masculin (bun) m
 feminin (bună) f
 neutru (buni, bune) n

 număr:
 singular (frumos) s
 plural (frumoase) p

 formă cazuală:
 directă: nominativ – acuzativ (bunul) r
 oblică: genitiv-dativ(bunului) o
 vocativ (bunule) v

 determinare (prin articol hotărât enclitic):
 da (bunul) y
 nu (bun) n

Afpfpry



PRONUMELE
 Cuvinte deictice care substituie numele P
 semantic: 

 personale (tu) p
 posesive (al meu) s
 reflexive (se) x
 demonstrative (acestea) d
 negative (nimeni) z
 emfatice (de întărire) (însuți) h
 relative (ce, care) w
 indefinite (oarecine) i

 persoană:
 întâi (însumi) 1
 A doua (ție) 2
 A treia (ea) 3

 gen:
 masculin (el) m
 feminin (ea) f
 neutru (acesta – acestea) n

 număr (inclusiv pt obiectul posedat)
 singular (eu) s
 plural (voi) p

 formă cazuală:
 nominativ (ea) n
 genitiv (al ei) g
 dativ(lui) d
 acuzativ (pe ea) n
 vocativ (tu!, voi!) v
 direct (acesta) r
 oblic (aceleia) o v

 numărul posesorului (la posesive):
 singular (meu) s
 plural (voastre) p

 forma:
 accentuată(lui) s
 neaccentuată (îi, -i) w

Px3msa--y-----w



SEMANTICA ŞI PRAGMATICA

 SEMIOTICA = Ştiinţă care se ocupă cu studiul general al 
semnelor şi al comunicării prin intermediul acestora; 
semiologie. Ca ramură a lingvisticii, semiotica priveşte limba 
ca fiind sistem de semne.
 SEMANTICA = Ramură a semioticii care studiază 

corespondenţa dintre semne şi ceea ce desemnează 
acestea

 PRAGMATICA = Parte a semioticii care studiază 
modul în care vorbitorul înţelege şi foloseşte semnele 
lingvistice.



Referințe

 Gramatica Academiei Române, edițiile I (1962), II 
(2005), EAR

 DOOM, EAR, 2005
 O. Ducrot, J.M Scaeffer. Noul dicționar enciclopedic al 
științelor limbajului, Ed. Babel 1996

 Ș. Popescu, Gramatică practică a limbii române. (în librării)
 M. Avram. O gramatică a greşelilor. (în librării)
 MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications: 

http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html/msd.html

http://nl.ijs.si/ME/V3/msd/html/msd.html�

	NOŢIUNI  ELEMENTARE DE TEORIE A LIMBII
	LIMBĂ – SISTEM - VORBIRE 
	FORME ALE EXISTENŢEI REFLECTATE ÎN VORBIRE/LIMBA(JE)
	ŞTIINŢE ALE LIMBII
	LEXICOLOGIA
	FONETICA
	GRAMATICA
	SINTAXA ŞI ROLUL SĂU ÎN MODELAREA LIMBAJULUI
	PROPOZIŢIA/ENUNŢUL ŞI FRAZA
	PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
	PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
	PROPOZIŢII PRINCIPALE ŞI SECUNDARE
	MORFOLOGIA
	Slide Number 14
	SUBSTANTIVUL
	ADJECTIVUL
	PRONUMELE
	SEMANTICA ŞI PRAGMATICA
	Referințe

