Complementul
circumstanțial de cauză

Definiție
Exemplu:

Din cauza pandemiei de gripă, stăm cu toții acasă. - Din ce cauză stăm?
Definiție: Complementul circumstanțial de cauză este partea secundară de propoziție care arată
cauza, motivul unei acțiuni stări.

Întrebări: din ce cauză? din ce pricină?

Regula cauzalității
Cauza precede efectul, este un fapt produs înaintea / anterior efectului

1 cauza

din cauza ploii

2 efectul

s-au produs inundații

de teamă

plânge

de emoții

s-a înroșit

Termenul regent pentru complementul
circumstanțial de cauză
1. un verb: Din pricina absențelor, are nota scăzută la purtare. – din ce cauză
are?
2. o locuțiune verbală: A luat-o la fugă de frică. – din ce cauză a luat-o la fugă?
3. un adjectiv: Era înseninat de fericire. – din ce cauză înseninat?
4. un adverb: Nu a vorbit prea clar din cauza aparatului dentar. – din ce cauză
...prea clar?

Complementul circumstanțial de cauză
poate fi exprimat prin:
1. Substantiv în cazurile:

- acuzativ: Nu vede la tablă de părul prea lung.
- genitiv (cu locuțiunile prepoziționale din cauza, din pricina): Din pricina căldurii e totul uscat.
2. Pronume în cazurile:

- acuzativ: A mâncat un ou stricat și din asta s-a îmbolnăvit.
- genitiv: A fost pedepsit din cauza lui.
3. Numeral cu valoare substantivală în cazurile:

- acuzativ: A văzut două filme de groază și de cele două nu își poate controla tremuratul.
- genitiv: Din cauza celor doi a ajuns să îi fie teamă în curtea școlii.

Complementul circumstanțial de cauză
poate fi exprimat prin:
4. Verb la moduri nepersonale:

- gerunziu: Neascultând sfaturile, a fost pedepsit.
- supin: De nespălat, nu-l suportă nimeni.
5. Adjectiv:

-propriu-zis: De mic ce este poate intra oriunde.
- pronominal posesiv : Plânge din cauza voastră.
6. Locuțiune adverbială de cauză: Pentru că nu știe, de asta nu ridică mâna. (corelativ pentru
subordonata cauzală)
Exercițiile din manual!!!

Propoziția subordonată circumstanțială
de cauză (cauzala)
Exemplu: A spart paharul din neatenție. Din ce cauză? = complement circumstanțial de cauză
A spart paharul 1 / deoarece

nu a fost atent. 2 /

P1= principală

P2= subordonată circumstanțială de cauză

Definiție: Propoziția subordonată circumstanțială de cauză ține locul, în frază,
unui complement circumstanțial de cauză, exprimând motivul / cauza unei
acțiuni sau a unei însușiri.

Termenul regent pentru cauzală
1. verb: Participă la conferință, 1/ deoarece are nevoie de informații. 2/
2. o locuțiune verbală. Și-a adus aminte de bunica, 1/ pentru că a văzut-o în
fotografii. 2/
3. un adjectiv: Ana era supărată, 1/ fiindcă nu primise notă mai bună. 2/
4. un adverb: Nu cântase frumos, 1/ deoarece era răcit. 2/
5. o interjecție: Hai pe la noi,1/ căci sărbătorim ziua mea.2/

Elemente de relație pentru subordonata
cauzală
1. conjuncții subordonatoare (deoarece, căci, fiindcă, întrucât – conjuncții specializate pentru
această subordonată, că, dacă)
Ex. Că nu ascultat indicațiile, 1/de aceea a greșit.2/ Dacă nu ai căutat-o, 1/te-a uitat.2/
2. adverbele relative cu valoare conjuncțională (unde, când, cum)

Ex. Cum ploua, 1/nu a mai ieșit din casă. 2/Unde nu o cunoștea bine, 1/nu și-a permis niciun
reproș.

se pot înlocui cu deoarece (indiciu clar pentru cauzală)

Elemente de relație pentru subordonata
cauzală
3. Locuțiuni conjuncționale (pentru că, din cauză că, din pricină că, din moment ce, de vreme ce)

Ex. De vreme ce nu ai învățat,1/ atunci ai luat notă mică.2/
Din moment ce l-ai bruscat, 1/nu mai poate fi prietenul tău.2/
Odată ce l-ai criticat, 1/nu mai este sincer cu tine.2/

Corelative:
Ex. Pentru că se temea, de asta nu spunea adevărul. – locuțiune adverbială de cauză, indică
suplimentar tipul de subordonată, respectiv cauzala
Exercițiile din manual și din culegere de la aceste teme!!!

