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Cartea de faţă, apărută într-o primă variantă în 1999 la editura clujeană
Excelsior, deşi într-un tiraj relativ mare pentru o carte de gramatică (6000 de
exemplare), o carte care nu este totuşi „un manual”, s-a epuizat foarte repede şi încă
în acelaşi an (1999). Numeroasele semnale primite pe diferite căi, mai cu seamă în
ultimii ani, privind „căutarea” de care se bucură în rândul celor cărora le este destinată – profesori de limba română, studenţi filologi, candidaţi la admiterea în învăţământul superior (profil filologic şi nefilologic), elevi în clasele terminale (ciclul
gimnazial şi cel liceal) şi alţii – ne-au determinat să ne gândim la o reeditare a
cărţii.
Aceşti câţiva ani care au trecut de la apariţia ei, ani în care a fost frecvent
căutată, dar... negăsită, ne-au dovedit că Teoria şi practica analizei gramaticale
şi-a atins scopul, acela de a fi utilă, fie în totalitate, fie pe anumite segmente ale ei,
în funcţie de „statutul” cititorului, pregătirii diferitelor examene şi verificări, respectiv examene de definitivat şi gradul didactic II (profesori de limba şi literatura
română), examene de titularizare sau de suplinitori în învăţământul preuniversitar
(profesori de limba şi literatura română), examene la disciplina Limba română
contemporană – morfologie şi sintaxă, inclusiv segmente din examenul de licenţă
(studenţi filologi), examene de admitere în învăţământul superior, filologic sau
nefilologic, examene de capacitate şi de bacalaureat etc. Adăugând la acestea
recenziile / prezentările mai mult decât favorabile, menţionarea constantă a titlului
ei în cele mai multe bibliografii (generale, de bază, selective), în cărţi de gramatică
circumscrise acestui perimetru (grile, teste, exerciţii, compendii, dicţionare etc.),
precum şi solicitări / disponibilităţi exprese din partea mai multor edituri, am considerat justificată pregătirea acestei ediţii, a doua, pentru publicare, în întâmpinarea şi
realizarea căreia a venit şi propunerea fără echivoc a Editurii Paralela 45.
Faţă de ediţia din 1999, varianta de faţă prezintă, în cadrul aceleiaşi structuri
de bază (= aceleaşi „teme”, cu aceleaşi titluri şi în aceeaşi succesiune), o serie de
modificări (mai mari sau mai mici), unele de concepţie, altele de redactare şi
ordonare a expunerii, cu eliminări şi adăugiri, toate motivate prin ceea ce s-a
adunat în literatura de specialitate din aceşti ultimi ani, dar şi prin regândirea din
partea autorului a unor fapte de morfosintaxă. (În baza acestora se justifică atât
menţinerea aceluiaşi titlu, cât şi considerarea cărţii de faţă nu ca un tiraj nou al
celei vechi, ci ca o nouă ediţie.)
În acest sens, am reţine următoarele:
1. S-au operat modificări mai de substanţă privind interpretările lui cel şi al,
relaţionarea adjectivelor pronominale posesive cu prepoziţie şi a dativului posesiv cu prepoziţie, distincţia „caz cu prepoziţie / caz prepoziţional” (în termenii
„regimului”), acceptarea unui atribut numeral şi diviziunile acestuia, instituirea
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unui atribut „locuţional” (adjectival şi adverbial) subordonat prin aderenţă, referirile la contrageri şi reduceri etc.
2. S-au introdus patru teme noi cu caracter strict practic, încercând a fi
aplicaţii ale problemelor teoretice expuse în carte. În speţă, după o prezentare a
modului de verificare a cunoştinţelor de analiză gramaticală în model grilă (Tema
107), sunt date trei grile rezolvate şi comentate (două din morfosintaxa propoziţiei
(T108 – 20 de poziţii, T109 – 35 de poziţii) şi una din sintaxa frazei (T109 – 25 de
poziţii)). În „rezolvarea” grilelor, încercăm să parcurgem raţionamentele care ar
trebui să conducă la variantele corecte de răspuns, eliminându-le, motivat, pe cele
greşite. (În grila A, prin analiză gramaticală, independentă de variantele de răspuns
din grilă, încercăm să ajungem la varianta corectă, unica posibilă. În grilele B şi C
se marchează dintâi variantele corecte de răspuns şi apoi se argumentează.)
3. În mod firesc, lista bibliografică se îmbogăţeşte cu lucrări neavute în
vedere în 1999 sau apărute între timp, în primul rând Gramatica limbii române
(vol. I Cuvântul, vol. II Enunţul), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (în
carte: GALR I, GALR II).
În legătură cu aceasta din urmă, cartea de faţă nu adoptă o poziţie explicită şi
argumentată, întrucât, date fiind apariţia recentă a tratatului academic şi lipsa unor
programe şcolare şi a unor manuale circumscrise concepţiei teoretice în mare
măsură noi din acest tratat, nu poate fi utilizată deocamdată ca material didactic în
vederea pregătirii pentru diferite forme de verificare şi examene (capacitate, bacalaureat, admitere în învăţământul superior). Altfel spus, cel puţin în varianta actuală, GALR (I şi II), ca linie teoretică şi terminologică, inclusiv metodologică, este o
altfel de gramatică decât cea predată în şcoli. (Nu discutăm aici cum, ce şi cât din
GALR va putea fi adoptat şi adaptat pentru şcoală. În mod cert se va găsi în anii
care vin soluţia pentru a trece de la o linie fundamental tradiţional(ist)ă la una
modernă, în acord cu progresul cercetărilor gramaticale consemnat de tratatul
academic şi, în cele din urmă, cu finalitatea predării gramaticii în şcoală.)
De aceea, în corpul lucrării noastre ne-am mulţumit, unde a fost cazul, doar
să consemnăm interpretarea şi / sau denumirea din GALR, menţinându-ne, pentru
şcoală, vechile interpretări şi / sau denumiri.
La acest nivel, reţinem, cu titlu ilustrativ, doar câteva dintre „noutăţile” evidente în analiza gramaticală (în corespondenţă cu linia teoretică de ansamblu) din
GALR:
– reducerea substanţială a inventarului de prepoziţii cu dativul şi a locuţiunilor prepoziţionale cu acuzativul;
– trecerea atributului pronominal datival (exprimat prin dativul posesiv
adverbal) la complemente, ca o specie aparte (complement posesiv);
– distincţia „circumstanţial / complement”;
– limitarea complementului indirect la realizările dativale (sau construcţii
echivalente) şi, în consecinţă, trecerea realizărilor prepoziţionale la un nou
tip de complement (complement prepoziţional), interpretare valabilă şi pentru
subordonatele corespondente;
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– distingerea unui complement comparativ ca poziţie sintactică de sine
stătătoare, neinclusă în circumstanţialul de mod;
– interpretarea celui de-al doilea complement direct al verbelor bitranzitive
ca fiind un complement de sine stătător (= complement secundar), interpretare valabilă şi pentru subordonata corespondentă;
– distingerea în cadrul elementului predicativ suplimentar a două funcţii
separate (predicativul suplimentar şi complementul predicativ al obiectului);
– apariţia în cadrul opoziţiei „tranzitiv / intranzitiv” a unui al treilea membru
(ergativ);
– trecerea diatezei la categorii (construcţii) sintactice;
– o nouă tipologie, cu mult mai complexă, a predicatului (predicat semantic /
predicat sintactic / predicat al enunţării; predicat simplu / predicat complex
(cu diferiţi operatori)).
(De altfel, multe din aceste „noutăţi” din GALR erau previzibile şi aşteptate,
ele fiind prezente în lucrări anterioare datorate prof. univ. dr. Valeria Guţu Romalo
şi Gabriela Pană Dindelegan, autori principali, coordonator, respectiv responsabil
al comisiei de revizie a GALR.)
Concepţia teoretică de ansamblu prezentă în latura didactică a acestei cărţi
este preponderent cea din Gramatica Academiei (1963) şi lucrări ulterioare situate
în vecinătatea sau prelungirea acesteia, lucru de altfel lesne de înţeles.
În acelaşi timp, cartea are o personalitate a ei, una marcată de spiritul
sintaxei relaţionale neotradiţionale clujene iniţiate şi profesate de aproape patruzeci
de ani de regretatul profesor D.D. Draşoveanu, sintactician de mare profunzime şi
originalitate, profesor de excepţie, printre ai cărui elevi, îmi place să spun, m-am
numărat, ca de altfel majoritatea gramaticienilor clujeni, atâţia câţi mai sunt activi
sau pur şi simplu mai sunt. (De aici, numeroasele trimiteri la lucrările distinsului
dascăl clujean.)
În acest perimetru, pornind de la teza „sintagmei binare” ca (singura) unitate
relaţională generată prin şi datorită relaţiei interlexematice, desprindem câteva
consecinţe mai importante:
a. La nivel interpropoziţional, doar în aparenţă se constituie propoziţiile (în
toată extensiunea lor) ca termeni în relaţie. În fapt, şi aici relaţia este tot de la
termen la termen (unul dintr-o propoziţie, celălalt din altă propoziţie), termeni care,
în funcţie de statutul lor (= termen regent vs. termen subordonat), acordă propoziţiilor din care fac parte calitatea de regente vs. subordonate. (În rezolvarea grilei
C se operează de regulă cu „termeni regenţi” în loc de „propoziţii regente”.)
b. Principiul general în subordonare este exclusivitatea mijloacelor de
relaţionare (ori acord, ori prepoziţie; ori caz (caz neprepoziţional), ori prepoziţie;
ori conjuncţie, ori aderenţă etc., nu şi una, şi alta.)
c. Din b. deducem un alt principiu general, şi anume monosubordonarea unei
funcţii sintactice, monosubordonare dovedită prin existenţa explicită doar a câte
unui relatem subordonator (prepoziţie, acord, flexiune (cazuală sau modal-personală) etc.).
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Excepţiile privesc sintaxa frazei şi se justifică toate prin existenţa a două sau
mai multe conective subordonatoare pentru o singură propoziţie, ceea ce conduce
la o dublă (multiplă) subordonare.
Dintre particularizări, avem:
– monosubordonarea numelui predicativ şi a elementului predicativ suplimentar
faţă de un nominal, nu şi faţă de verb, indiferent de mijlocul de subordonare;
– subordonarea dativului posesiv adverbal (fără prepoziţie) exclusiv unui
nominal, nu şi unui verb sau numai unui verb. (Verbul nu este aici un termen
regent, ci doar un factor condiţionant, prezent obligatoriu în structură.)
– orientarea relaţiei, una de tip subordonator, dinspre predicat spre subiect
(prin acord verbal, singurul mijloc de subordonare).
d. Elementul predicativ suplimentar realizat adjectival cu formă de nominativ-acuzativ actualizează, prin acord, în funcţie de cazul termenului regent, fie un
nominativ, fie un acuzativ, nu exclusiv un nominativ ca urmare a perpetuării
acestui caz de la fostul nume predicativ din propoziţia suprimată în procesul de
generare a acestei funcţii. (Excepţii există, dar acestea vizează situaţiile în care
verbul însoţitor şi condiţionant este la participiu.)
La acelaşi element predicativ suplimentar, perechea acordului este flexiunea
cazuală simultană în realizările substantivale (pronominale) cu formă de nominativ-acuzativ (neprepoziţional), respectiv fie nominativ (prin raportare la nominativul termenului regent), fie acuzativ (prin raportare la acuzativul termenului regent).
e. Construirea numelui atributelor în aşa fel încât ultimul termen (din nume)
să marcheze explicit mijlocul de subordonare atunci când acesta nu este implicat
univoc în numele părţii de vorbire prin care se exprimă atributul.
În sfârşit, multe dintre temele tratate, fie de morfologie, fie de sintaxă,
fructifică, parţial sau total, pro sau contra, unele interpretări şi descrieri de orientare
structuralistă şi / sau cu elemente de generativism şi semantică gramaticală datorate
gramaticienilor din Bucureşti, între care mai cu seamă Valeria Guţu Romalo şi
Gabriela Pană Dindelegan, la care se fac numeroase trimiteri şi faţă de care
gratitudinea noastră profesională este întreagă.

45

G.G. NEAMŢU

8

Autorul

T0

APROPO DE... ÎNTREBĂRI

ED

IT

U
R

A

PA

R
AL

EL

A

0. Cel mai adesea „condamnate” şi taxate drept „periculoase” în practica
analizei gramaticale, ÎNTREBĂRILE se înscriu totuşi printre cele mai „la
îndemână” şi mai des solicitate mijloace de identificare a funcţiilor sintactice şi a
cazurilor.
În afara tradiţiei în acest sens, promovată de manualele şcolare, dar nu numai
de ele, această situaţie se explică, mai mult sau mai puţin motivat, prin părerea –
aproape generală până la un anumit nivel de instrucţie gramaticală – că întrebările
oferă mai direct şi mai concret observaţiei noastre conţinutul gramatical al unei
funcţii sintactice.
Fără a le nega în totalitate rolul şi importanţa sau a încerca eliminarea lor „în
bloc” dintre procedeele analizei gramaticale, se cuvin totuşi făcute unele precizări,
de ansamblu sau de amănunt, în legătură cu SFERA de fapte gramaticale în care
utilizarea întrebărilor poate fi de ajutor, modul de lucru cu acest „instrument”,
precum şi greşelile generate de folosirea exclusivă a întrebărilor, de absolutizarea
rolului pe care credem că îl au în identificarea funcţiilor şi a cazurilor.
1. Din punctul de vedere al părţii de vorbire, toate întrebările folosite
în analiza gramaticală sunt formate, cum e şi firesc, pe baza CUVINTELOR
INTEROGATIVE.
După EXTENSIUNEA lor, deosebim două categorii de întrebări:
(1) SIMPLE – formate numai din cuvinte interogative, însoţite sau nu de
prepoziţii, respectiv:
(a) PRONUME interogative: care, cine, ce, cât (câtă, câţi, câte), al câtelea
(a câta), inclusiv formele lor flexionate (căruia, căreia, cărora, cui, câtor) sau
însoţite de prepoziţii, indiferent de cazul cerut (cu cine, despre cine, de ce, în jurul
cui, datorită cui etc.);
(b) ADVERBE interogative: unde (încotro), când, cum, cât, inclusiv formele
cu prepoziţii (de unde, pe unde, de când, pe când etc.);
(2) COMPUSE – formate dintr-un cuvânt interogativ (= adjectiv interogativ)
şi un substantiv, cu sau fără prepoziţie, având într-o oarecare măsură un sens unitar
şi specializat, respectiv:
(a) pe bază de ce: din ce cauză, din ce pricină, cu ce scop, cu ce condiţie, în
ce privinţă, ce fel de, în ce mod etc.;
(b) pe bază de cât: cât timp, câtă vreme, de câte ori, a câta oară etc.;
(c) pe bază de care: în ciuda cărui fapt.
2. În cadrul analizei gramaticale, ÎNTREBĂRILE sunt solicitate în două
situaţii:
(1) pentru a IDENTIFICA FUNCŢIA SINTACTICĂ a unui cuvânt în propoziţie sau a unei propoziţii subordonate în frază;
(2) pentru A PRECIZA CAZUL unui substantiv (substitut) în propoziţie.
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În realitate, întrebările „vizează” în primul rând funcţiile sintactice şi, doar în
măsura în care o anumită funcţie se realizează exclusiv printr-o anumită formă
cazuală, întrebarea funcţiei „contează” şi pentru caz.
Că lucrurile stau aşa (întrebările = substitute de funcţii), nu altfel, se poate
uşor dovedi prin acele limbi care nu cunosc flexiunea cazuală (= substantivul
(pronumele...) nu are cazuri, nu se declină), dar, ca toate limbile, au cuvinte
interogative (= întrebări) pentru diferite funcţii.
În ce priveşte limba noastră, marea majoritate a întrebărilor indică sau, mai
exact, APROXIMEAZĂ numai funcţia, nu şi cazul. Acest lucru trebuie în mod
deosebit subliniat, pus în faţă ca „avertisment”, deoarece în practică nu de puţine
ori se interpretează greşit anumite întrebări ale funcţiilor ca – sau şi ca – întrebări
pentru cazuri1.
2.1. Utilizarea întrebării pentru aflarea funcţiei sintactice constă, ca mecanism logic, în stabilirea, pe baza unei intuiţii mai mult sau mai puţin empirice şi
exacte, a unui raport de echivalenţă (= egalitate) între întrebare (= interogativ), ca
„etalon funcţional cert”, şi un anumit cuvânt (construcţie sau propoziţie subordonată).
Această egalitate se prezintă sub forma ocupării alternative a aceleiaşi poziţii
sintactice faţă de partenerul de relaţie de către interogativ (= întrebare) şi cuvântul
dat (propoziţia dată).
Se vede astfel că „întrebarea” din LIMBAJUL uzual se deosebeşte substanţial de „întrebarea” folosită în analiza gramaticală, în METALIMBAJ.
În primul caz, întrebarea se pune pentru a obţine un răspuns, O INFORMAŢIE care nu se cunoaşte sau presupunem că nu se cunoaşte dinainte, întrucât
răspunsul nu a fost formulat ca expresie înaintea întrebării. (În mod normal,
răspunsul urmează întrebării, altfel, cunoscând adică răspunsul, n-are sens să mai...
întrebăm.)
Dimpotrivă, întrebarea despre care discutăm, cea folosită în metalimbajul
analizei gramaticale, nu se pune pentru a obţine propriu-zis un răspuns concret,
întrucât acesta este preexistent, se află adică explicit formulat în cuvântul însuşi de
analizat. Altfel spus, într-un exemplu ca Ion s-a dus la piaţă., nu punem întrebarea
„unde” pentru că nu ştim „unde s-a dus”, ci pentru a obţine alt tip de informaţie, de
natură gramaticală.
Întrebările încorporează – sau credem că încorporează – anumite sensuri
(logico-)gramaticale foarte generale, situate, din acest punct de vedere, în
vecinătatea categoriilor gramaticale. Numărul lor, mai mare sau mai mic, în funcţie
de intuiţie şi, mai ales, de cunoştinţe, exerciţiu, experienţă etc. în „materie” de
gramatică, este relativ bine fixat în mintea celui ce analizează: unde pentru
complementul circumstanţial de LOC, când pentru complementul circumstanţial de
TIMP, din ce cauză pentru complementul circumstanţial de CAUZĂ, ce fel de
pentru ATRIBUT etc. (În fapt este vorba de a opera cu metoda „substituţiei”,
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concepând realizarea unei funcţii ca o clasă de substituţie. Vezi, pentru acest tip de
descriere a realizărilor unei funcţii, GALR, II, passim.)
Odată instalate acestea în competenţa noastră gramaticală, credem că putem
opera cu ele, „testând” diferite funcţii sintactice2 şi punându-le etichete.
În realitate, pentru marea majoritate a cazurilor, întrebările sunt artificii, mai
mult sau mai puţin, gratuite de analiză, care creează doar „iluzia” că prin ele se află
funcţia.
Când am formulat o întrebare cu scopul de a afla funcţia sintactică a unui
cuvânt dintr-un text dat, în mintea noastră există DEJA un răspuns, bun sau rău, cu
privire la funcţia acestui cuvânt, încât operaţia de alegere şi potrivire a întrebării nu
face decât să dubleze un raţionament deja încheiat. Dacă lucrurile s-ar petrece
altfel, n-am putea justifica, de exemplu, de ce, într-un exemplu ca Ion se duce la
piaţă., punem pentru la piaţă întrebarea unde, nu alta (când, cum de ce etc.). De
altfel e firesc şi logic aşa, din moment ce analistul ia contact în primul rând cu ceea
ce este exprimat efectiv în text, atât ca formă (parte de vorbire, caz, prepoziţie etc.),
cât şi ca înţeles materializat în acea formă. „Prima idee” despre funcţie ne-o dă deci
textul concret, nicidecum întrebarea, care, cronologic şi operaţional, este ulterioară.
Ceea ce pare în schimb a se realiza prin întrebări sau ANUMITE întrebări,
devenite în analiza gramaticală aproape „automatisme”, este VERIFICAREA
funcţiilor sintactice (prin echivalenţa sau nonechivalenţa, ca poziţie sintactică, a
întrebării cu termenul de analizat), confirmarea sau infirmarea raţionamentului
anterior întrebării, în aparenţă simultan şi inseparabil de întrebare. De aceea, în
practică, prima decizie formulată verbal (= exprimată ca atare) privind funcţia unui
cuvânt apare de regulă după punerea întrebării.
Cât priveşte „proprietatea” întrebărilor de a verifica funcţia, trebuie spus că
aceasta caracterizează DOAR ANUMITE ÎNTREBĂRI – şi de aceea în parte
utile –, nu inventarul total de întrebări, însă, prin puterea obişnuinţei şi a analogiei,
se pun întrebări la toate funcţiile, cu convingerea sau părerea că peste tot ne ajută în
aceeaşi măsură.
Deosebim astfel două categorii:
(1) Întrebări SPECIALIZATE: toate întrebările compuse cu un substantiv
(din ce cauză, ce fel de, cât timp, de câte ori etc.). Specializarea funcţională se
realizează de fapt nu prin adjectivul interogativ, ci prin sensul lexical al
substantivului din structură şi de aceea le numim întrebări LEXICALIZATE. Prin
substantivul pe care-l conţin, ele indică DIRECT (din ce cauză – complement
circumstanţial de CAUZĂ, cu ce scop – complement circumstanţial de SCOP, în ce
mod – complement circumstanţial de MOD, cu ce condiţie – complement circumstanţial condiţional, cât timp – complement circumstanţial de TIMP etc.)3 sau
INDIRECT (ce fel de – ATRIBUT, de câte ori – complement circumstanţial de
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Vezi, pentru o descriere a unor funcţii sintactice după acest procedeu, Guţu Romalo, 1973, p. 184 şi
urm.
3
Vezi Guţu Romalo,1973, p. 184 şi urm.
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TIMP, în ce privinţă – complement circumstanţial de RELAŢIE etc.) NUMELE
funcţiei pe care o substituie.
(2) Întrebări NESPECIALIZATE: aproape tot marele rest al întrebărilor (pe
bază de cine, ce, cum), substitute ale foarte multor funcţii. Calitatea lor de interogative aproape „pure” le face improprii pentru verificarea propriu-zisă a funcţiilor
sintactice. Ele n-au cum să dezvăluie mai „clar” şi mai exact funcţia unui cuvânt
decât cuvântul însuşi. Toate informaţiile privind o funcţie cuprinse în întrebările de
acest tip sunt cuprinse şi în cuvântul de analizat, care oferă în schimb şi informaţii
în plus, inexistente la interogativ. Astfel, spre exemplu, în Seamănă cu mine.;
A venit cu trenul.; S-a spart un geam., e puţin probabil ca întrebările (cu cine, cu
ce, ce) ne-ar putea spune mai clar ce funcţii au cuvintele subliniate decât cuvintele
înseşi integrate în text. În plus, prin operaţia de ALEGERE a întrebării nu facem
decât să verificăm dacă întrebarea respectivă este... cea bună, dacă am pus adică
bine întrebarea pentru cuvântul dat.
Se poate astfel formula concluzia că e mai simplu şi mai economic să
analizăm direct cuvântul din text decât să facem un „ocol” pentru găsirea întrebării.
Dacă totuşi se foloseşte întrebarea, cum de regulă se procedează, trebuie avut în
vedere caracterul ei de substitut polifuncţional (vezi, mai jos, 2.2.).
2.2. Între întrebări, ca substitute interogative, şi funcţii NU EXISTĂ în
general O CORESPONDENŢĂ BIUNIVOCĂ, în sensul că o întrebare nu substituie întotdeauna aceeaşi funcţie şi invers, o funcţie nu răspunde întotdeauna la
aceeaşi întrebare. Această situaţie, „deranjantă” în analiza gramaticală, este cauzată
de mai multe fapte, obiective sau subiective:
(1) Privite lucrurile în ansamblu şi cantitativ, numărul cuvintelor interogative
şi al întrebărilor lexicalizate (compuse) formate pe baza lor este mai mic decât
numărul funcţiilor sintactice cu care se operează în analiza gramaticală. (Contează
la număr ca funcţii şi subdiviziunile atributului şi complementului.)
(2) Aceeaşi întrebare este comună mai multor funcţii sintactice (vezi, de
exemplu, ce, cum etc.) şi viceversa, aceeaşi funcţie sintactică, în raport de un
anumit înţeles şi mod de construcţie, răspunde la mai multe întrebări sau nu răspunde la niciuna.
(3) În practica analizei gramaticale apar adesea „incidente” cauzate de
mânuirea greşită a întrebării, respectiv:
(a) neataşarea ei la un termen regent, aşa-numita întrebare „fără adresă”, care
are ca rezultat cel mai adesea substituirea întrebărilor care şi ce fel de prin unde,
când, cum şi, de aici, interpretarea greşită a atributului drept complement;
(b) „copierea” construcţiei cuvântului de analizat în formularea întrebării,
nesocotindu-se propriu-zis înţelesul funcţiei (vezi întrebările la cine, de la cine, pe
cine, pe ce ş.a. pentru unde);
(c) punerea greşită a întrebării, respectiv de ce pentru din ce cauză (sau cu ce
scop), ce pentru de ce (la ce, în ce etc.);
(d) existenţa unui „decalaj” de înţeles între funcţie şi întrebare, cum este
cazul întrebării unde şi a funcţiei de complement circumstanţial de scop sau
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inexistenţa unor întrebări propriu-zise pentru anumite funcţii (complementul
indirect în genitiv cu prepoziţie, complementul consecutiv etc.).
Toate cele de mai sus ne fac să vedem în întrebări de acest fel NU un mijloc
de IDENTIFICARE – VERIFICARE, ci doar de APROXIMARE, de circumscriere
a unei funcţii UNUI GRUP de funcţii. Identificarea exactă a funcţiei dintr-un grup
şi delimitarea ei de alte poziţii sintactice uzează, de la caz la caz, de alte mijloace şi
procedee. În ansamblu putem spune că „randamentul” întrebărilor în analiza
gramaticală este scăzut.
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