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ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE 

CLASA A VII-A 

 

 

Adjectivul pronominal de întărire 

• are rolul de a întări pronumele sau substantivul 
• se acordă în gen, număr și caz cu substantivul sau pronumele determinat și insistă asupra 

persoanei la care face referire 

ex: Ea însăși va completa spațiile punctate. 

                                            

însăși = atribut adjectival / adjectiv pronominal de întărire, se acordă în gen feminin, număr 
singular, caz N cu pronumele personal ea 

În limba română contemporană, se înlocuiește adjectivul pronominal de întărire cu semiadverbul 
CHIAR. 

ex: A cântat el însuși.   =   A cântat chiar el. 
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OBSERVAȚIE: Pronumele de întărire a dispărut din limba română. Se utilizează doar adjectivul 
pronominal de întărire! 

MODUL DE FORMARE A ADJECTIVELOR PRONOMINALE DE ÎNTĂRIRE 

• se formează din PRONUMELE PERONALE ARHAICE ÎNSU(L), ÎNSĂ, ÎNȘI, ÎNSE 
și formele pronominale ale pronumelui personal / reflexiv de la cazul D : -mi, -ți, -și, 
-ne, -vă, -și, -le  

    Persoana 

        ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE - FORME 

             nr. singular                              nr. plural 

Masculin Feminin Masculin Feminin 

I 

N – Ac: (eu) 
însumi 

G - D: 
(mie)însumi 

N – Ac: (eu) 
însămi 

G – D: (mie) 
însemi 

N – Ac: (nouă) 
înșine    

G – D:(nouă) 
înșine       

N – Ac: (nouă) însene 

G – D: (nouă) însene 

II 

N – Ac: (tu)  
însuți 

G – D : (ție) 
însuți 

N – Ac:  (tu) 
însăți 

G – D :  (ție) 
înseți 

N – Ac : (voi) 
înșivă 

G – D: (vouă) 
înșivă 

N – Ac: (voi) însevă 

G – D : (vouă) însevă 

III 

N – Ac: (el) 
însuși 

G – D: (lui) 
însuși 

N – Ac:  
(ea)însăși 

G – D: (ei) înseși 

N – Ac: (ei) înșiși 

G – D: (lor) înșiși 

N – Ac: (ele) înseși/ însele 

G – D: (lor) înseși/ însele 
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 GREȘIT 
Fetei înseși i-a convenit situația creată. Fetei însăși i-a convenit situația. 
Păreai tu însăți (fem) / tu însuți (masc) un om 
cultură. 

Păreai tu însăși / însuși un om de cultură. 

Însuși Ion a vorbit. / A vorbit Ion însuși. 
Băiatul acesta însuși a luat cuvântul la lecție. 
Însuși acest individ a apărut la geam. 

Însăși Ion a vorbit. A vorbit Ion însăși. 
Băiatul însuși acesta a luat cuvântul. 
Acest însuși individ a apărut. 

Bărbatul se vede pe sine însuși. Bărbatul se vede pe însuși sine. 
 

 

• ADJECTIVUL PRONOMINAL DE ÎNTĂRIRE este singurul atribut al formelor 
accentuate ale pronumelui personal sau reflexiv care se poziționează, de regulă, după 
pronume : eu însămi, rar însămi eu 

• poate apărea și ca atribut al pronumelui demonstrativ : acestea însele  
• se asociază  formei accentuate a pronumelui personal și formează expresii echivalente cu 

un pronume reflexiv 

 ex: Victoria se bucură când se ascultă pe ea însăși.  = Victoria se bucură când 
se ascultă pe sine. 
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