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1) Menționează varianta în care numărul de litere și sunete ale cuvintelor: Gheorghe, Cecilia și 

Belgia este scris corect: 

a. 8 litere, 8 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 7 sunete; 

b. 8 litere, 5 sunete; 7 litere, 7 sunete; 6 litere, 6 sunete; 

             c. 8 litere, 7 sunete; 7 litere, 6 sunete; 7 litere, 6 sunete; 

d. 8 litere, 6 sunete; 7 litere, 5 sunete; 6 litere, 5 sunete; 

 

2) Indică seria în care sunt despărțite corect cuvintele: 

a. geo-gra-fi-e, cinci-ze-ci-me; 

b. ge-o-gra-fi-e, cinci-ze-ci-me; 

c. ge-o-gra-fi-e, cin-ci-ze-ci-me; 

d. geog-ra-fi-e, cinci-ze-ci-me; 

 

3) Sunetele evidențiate în cuvintele pliant și vioară sunt, în ordine: 

a. consoană, vocală, vocală; vocală, semivocală, vocală; 

b. consoană, semivocală, vocală; vocală, vocală, vocală; 

c. consoană, vocală,vocală; semivocală, vocală,vocală; 

d. consoană, semivocală, semivocală; semivocală, semivocală, vocală; 

 

4) Sunt scrise corect cuvintele din seria: 

a. înot, înnămolit, înnoi, înnoptat; 

b. înapoi, înoi, înopta, înnegura; 

c. înnapoi, înoi, înnopta, înnainta; 

d. înnapoi, înnoi, înnopta, înnainte; 

 

5) Litera ,,i“ în poziție finală notează vocală în cuvintele: 

a. faci, ori, aici, pui; 

b. pomi, a fugi, poți, a ieși; 

c. membri, afli, a ochi, zvârli; 

d. faci, membri, poți, pui; 

 

6) Forma corectă este: 

a. Toți copiii știe că…; 

b. Toții copiii știe că…; 

c. Toți copii știu că…; 

d. Toți copiii știu că…; 

 

7) Se scriu cu cs, nu cu x, cuvintele din seria: 

a. Rucsandra, Alecsandri, lucs, fics; 



b. Alecsandri, rucsac, vacs, fucsia; 

c. rucsac, vacs, xerocs, fics; 

d. ticsi, Rucsandra, lucs, rucsac; 

 

8) Cuvântul persuasiv are sensul: 

a. permanent; 

b. convingător; 

c. personal; 

d. păgubaș. 

 

9) Adjectivul valid are următoarele antonime: 

a. inapt, invalid; 

b. anulat, bolnav; 

c. neexpirat, hazliu; 

d. apt, bolnav; 

 

10)  Numărul de greșeli din enunțul: El vroia să vi cu noi și recunosc că mi-ar place să ți 

seama de a-le noastre doleanțe. este corect menționat în varianta: 

a. patru greșeli; 

b. trei greșeli; 

c.    cinci greșeli; 

d. șase greșeli; 

 

11) Sunt corect accentuate cuvintele din seria: 

a. scamatorie, mecanismului; 

b. scamatorie, mecanismului; 

c. scamatorie, mecanismului; 

d. scamatorie, mecanismului; 

 

12) Sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate în secvența: ,,S-a iscat ca o suflare de vânt 

și lumina lămpii a pâlpâit.“ sunt, în ordine: 

a. s-a provocat, agitație, a vibrat; 

b. s-a generat, respirație, a strălucit; 

c. s-a ivit, adiere, a tremurat; 

d. s-a inventat, mișcare, a crescut. 

 

13) Menționează seria în care există numărul corect de greșeli din enunțul următor: 

-  Dacă t-aș întâlnii, țiaș creia o impresie bună, nui așa? 

a. două greșeli; 

b. cinci greșeli; 

c. patru greșeli; 

d. șase greșeli; 

 



14)  Sensul construcției subliniate în enunțul Prietenii i-au scos ochii că a venit abia a doua 

zi. este: 

a. i-au reproșat; 

b. i-au amintit; 

c. i-au atras atenția; 

d. i-au adus laude; 

 

15)  Alege varianta cu forme corecte de imperativ: 

a. Nu duce!; Nu faci!; Nu fi!; Nu zice!; 

b. Nu duce!; Nu face!; Nu fii!; Nu zice! 

c. Nu duce!; Nu face!; Nu fi!, Nu zi!. 

d. Nu duce!; Nu face!; Nu fi!; Nu zice!; 

 

16)  Menționează seria cu forme verbale corecte: 

a. creez, agreăm, creau, agreează; 

b. crez, agreăm, creau, agreează; 

c. creez, agreeăm, creau, agreează; 

d. creez, agreăm, creau, agrează. 

 

17)  Precizează varianta în care toate formele de mai-mult-ca-perfect sunt corecte:: 

a. alesesem, văzusei, răspunseserăți, citiserăm; 

b. alesesem, văzusei, răspunserăți, citiserăm; 

c. alesesem, văzuseși, răspunseserăți, citiserăm; 

d. alesei, văzuseși, răspunseserăți, citiserăm. 

 

18)  În enunțul Mi s-a spus că voi veni zilnic în parc, pentru alergare și relaxare. există: 

a. 4 verbe auxiliare; 

b. nu avem verbe auxiliare; 

c. 2 verbe auxiliare; 

d. 3 verbe auxiliare; 

 

19)  În propoziția Minunata mamă mângâia cu blândețe chipul drăgălaș al copilului. 

subiectul este: 

a. minunata; 

b. chipul; 

c. mamă; 

d. blândețe; 

 

20)  În propoziția Sunt peste douăzeci de ani de-atunci. cuvântul subliniat este: 

a. verb auxiliar; 

b. subiect exprimat; 

c. verb predicativ; 

d. verb nepersonal;  

 



21)  Litera seriei care cuprinde doar verbe la modul indicativ este: 

a. Aduse; Aleargă!; Încerc; Am pus; Stă; 

b. Vor apărea; Iau; A intrat; Am sărit; Șuiera; 

c. Ajutam; Dispare; Înghețase; Am învățat; Patinați!; 

d. Explicam; Mersese; Plec; Promit; Spuneți!; 

 

22) Litera corespunzătoare seriei care conține numai verbe la imperfect este: 

a. porneau, vorbeam, zice; 

b. îngrijeai, trecea, vine; 

c. cobora, doream, murmurau; 

d. pășeau, răspundea, zâmbesc; 

 

23)  Menționează varianta în care apar doar forme corecte de perfect simplu: 

a. (eu) venii, (eu) pustiii, (el) înmii, (el) sosii; 

b. (eu) venii, (eu) pustii, (el) înmii, (el) sosi; 

c. (eu) venii, (eu) pustiii, (el) înmii, (el) sosi; 

d. (eu) venii, (eu) pustiii, (el) înmiii, (el) sosi; 

 

24)  Formele de viitor ale verbelor a apărea, a dispărea, a plăcea, a displăcea, a tăcea, a 

încăpea sunt: 

a. va apare, va dispare, va place, va displace, va tace, va încape; 

b. va apărea, va dispărea, va place, va displăcea, va tăcea, va încape; 

c. va apărea, va dispărea, va plăcea, va displăcea, va tăcea, va încăpea; 

d. va apărea, va dispărea, va place, va displace, va tăcea, va încape; 

 

25)  Indică seria în care substantivele sunt articulate corect: 

a. cartea, cafea, sarma; 

b. cartea, cafeaua, sarmaua; 

c. carte, cafea, sarma; 

d. carte, cafeaua, sarma; 

 

26)  Verbul citiserăm este la modul indicativ, timpul: 

             a. imperfect; 

b. mai–mult-ca-perfect; 

c. perfect simplu; 

d. prezent; 

 

27)  Precizați seria corectă în care verbul a avea nu are valoare auxiliară: 

a.    Avem să mergem mâine, la teatru. 

b. Are o mașină frumoasă de teren. 

c. Ar cânta și ele cântecele. 

d. Ai fi mâncat pască de Paște. 

 

28) Precizați varianta corectă în care verbul nu este la participiu: 

a.  mâncat; 



b.  lupt; 

             c.  desenat; 

d.  spus; 

 

29) Predicatul enunțului Pot citi zi și noapte. este: 

                a. citi; 

   b. pot citi; 

   c. pot; 

   d. (eu); 

 

30)  Subiectul din enunțul Mie nu îmi place înghețata. este:: 

a. mie; 

             b. înghețata; 

             c. îmi; 

             d. ea; 


