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1. Menţionează varianta în care sunt precizate corect numărul și tipul de sunete existente în 

cuvântul albastru: 

a. 2 vocale, o semivocală, 5 consoane;                  b. 3 vocale, 5 consoane;                                         

c. 2 semivocale, o vocală, 5 consoane;                 d. o vocală, 3 semivocale, 4 consoane. 

 

2. Precizează seria corectă în care toate cuvintele conţin diftongi: 

a. lalea, broască, dansatoare, trebuie;                        c. oaie, penar, icre, eu;                           

b. ceai, corect, ea, el;                                                   d. ghiocel, broască, creioane, tablou. 

 

3. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele: 

a. scul-ptu-ră, pun-cta, ar-ctic, jer-tfă; 

b. sculp-tu-ră, punc-ta, arc-tic, jert-fă; 

c. sculp-tu-ră, pu-ncta, a-r-ctic, je-rtfă; 

d. scul-ptu-ră, punc-ta, arc-tic, jert-fă. 

 

4. Indică varianta în care este menţionat corect numărul substantivelor din enunţul: Aveam mulți 

prieteni, unii erau arhitecți, alții erau profesori, dar cunoșteam și agricultori iscusiți, și 

dansatori pasionați.   

a. 6 substantive;        b. 5 substantive;              c. 8 substantive;                    d. 4 substantive. 

 

5.Alege varianta în care toate cuvintele sunt accentuate corect în seria: 

a. profesor, caracter, avarie, trafic;                     b.profesor, caracter, avarie, trafic;     

c. profesor,caracter, avarie, trafic;                      d. profesor, caracter, avarie, trafic. 

 

6. Precizează seria corectă în care toate cuvintele conţin triftongi: 

a. ele, ursoaică, leoaică, creioane;                              b. creioane, ei, doreau, te-au;                                       

c. ei, creioane, ne-au, lalea;                                        d.ea, ei, doreau, leoaică.    

 

7.În cuvintele dansator, alee, leoaică  sunt în ordine: 

a. șase consoane, două consoane, trei consoane;  

b. cinci consoane, o consoană, două consoane;  

c. cinci consoane, o consoană, trei consoane; 

d.șase consoane,o consoană, două consoane. 

 

8. Indicaţi seria în care toate verbele sunt scrise corect: 

a. Aș fi vrut să fii scris corect propoziția.          c.Aș fii vrut să fi scris corect propoziția 

b. Aș fi vrut  să fi scris corect propoziția.           d. Aș fii vrut să fii scris corect propoziția 

 

 

 



9. Precizaţi seria corectă în care toate cuvintele conţin vocale în hiat: 

a. copiii, idee, familie, creaţă;                             b. alee, ceară, substanță, ouă;  

c. femeie, gheaţă, greşeală, izvor;                      d. liană, alee, ființă, agreez. 

 

10. Menţionează seria care conţine numărul corect de greşeli de ortografie existente în fraza: Ași 

vrea să vă spun adevărul despre fica mea, care nu-i astăzi aici, pentru că sa dus cu bunica l-a 

cumpărături. 

a. 5 greşeli;  b. 3 greşeli; c. 4 greşeli; d.6 greşeli. 

 

11. Alege seria corectă în care sunt sinonimele cuvântului tranșă: 

a. crâmpei, fracțiune;     b. adunare, ansamblu;       c. parte, rată;       d. epocă, eră. 

 

12. Alege seria corectă în care sunt antonimele verbului a se ameliora: 

a. a se îmbunătăți, a se îndrepta;                  c. a se deosebi, a se diferenția ; 

b. a se agrava, a se înrăutăți;                       d. a instaura, a valida. 

 

13. Cuvântul subliniat în secvența a luat câteva bucăți de pâine uscată este utilizat cu sens 

figurat în enunțul:  

a. Planta uscată este udată mai des.    c.. Câmpia uscată de secetă va fi irigată. 

b. Îmi calc o cămașă uscată.                 d. Nu poți învia o prietenie uscată. 
 

14. Există o relație de omonimie între cuvintele subliniate în secvențele/enunțurile din seria: 

a) noaptea cea adâncă din ochiul tău ceresc; Știi că are ochi de soacră.; 

b) Să mor de-ntâia rază din ochii tăi. M-a atins o rază de soare; 

c) alba strălucire a gâtului tău gol; Acest  gol i-a bucurat pe suporteri; 

 d) Să mor pătruns de jalea amorului meu sfânt. A citit un roman de dragoste. 
 

15. Identifică seria în care sunt forme corecte ale verbelor:  

a. ordonă-ordonează, contractă-contractează, toarnă-turnează; 

b. absolveşte, îndoaie-îndoieşte, marchează;  

c. absolveşte, îndoaie-îndoieşte, posedă; 

d. manifestă-manifestează, reflectă-reflectează, posedează. 

 

16.Precizează varianta în care verbul este la modul indicativ, timpul perfect compus: 

a. Maria a citit întreaga poveste.                                         c.  Aș fi vrut să-i spun o poveste nouă.                                           

b. A învăța este datoria elevului.                                         d. Andrei ar merge zilnic la bibliotecă. 

 

17. Identifică varianta în care există forma incorectă a mai-mult-ca-perfectului: 

a. plecasei;         b. fuseseși;            c. citiserăm;            d. dansaserăți;                       

  

18. Precizează varianta în care verbul a fi nu este auxiliar în enunţul: 

a. Aș fi plecat acasă mai devreme.                                     c.. Aș fi vrut să fi învățat mai mult. 

b. Fusesem la cumpărături.                                                d. Voi fi mers acasă. 

  

19. Forma corectă a verbului a fi se află în seria: 

a. Fii atent!, Nu fii atent!, Să fiii cuminte!;           

b. Fi atent, Să nu fii obraznic!, Să fi bun!;           



c. Fii cuminte!, Nu fi răutăcios!, Să fii ascultător!; 

d. Fi atent!, Nu fii atent!, Să fi cuminte!. 

 

20. Alege varianta care conține numai verbe la modul conjunctiv, timpul perfect: 

a. să plec, să fi citit, să fi alergat;                                      c. aș pleca, să fug, să fi desenat; 

b. să fi mers, să fi chemat, să fi alergat;                            d. aș fi cântat, ar fi dansat, să fi citit.    

                             

21. Precizează seria corectă în care există doar verbe la modul indicativ: 

a. dansam, să plec, voi pleca;                 b. voi fi mers, dansez, cântasem; 

c. îmi place, pleacă!, cântam;                d. aș fi învățat, mergi, să cumperi 
 

22. Indică seria în care numărul predicatelor din fraza următoare este corect: Ieri, când ai ajuns 

tu la mine acasă, eu îmi rezolvam temele, dar totuși, când te-am văzut, m-am oprit din a scrie, ca 

să nu te superi. 

a. 4 predicate verbale;     b. 3 predicate verbale;    c. 5 predicate verbale;     d. 6 predicate verbale. 

 

23. Alege varianta  în care substantivul copil are funcție sintactică de subiect: 

a. Andrei a fost chemat în clasă de către un copil.                 

b. Copilul acesta este o binecuvântare. 

c. Am rezolvat tema cu un copil.                                                   

d.Comportamentul de copil răsfățat nu îți face cinste. 

 

24. Indică varianta care conține un verb la infinitiv:  

a. a plâns;                      c. a râde; 

b. aș dansa;                   d. a mâncat. 

  

25. Toate cuvintele sunt scrise corect în seria: 

a. erbivor, prooroc, preerie, președenție;                        c. erbivor, prooroc, preerie, președinție; 

b. ierbivor, proroc, prerie, președinție;                           d. erbivor, proroc, prerie, președinție. 
 

26. Verbul cu funcția sintactică de predicat din propoziția: Deja vei fi mers la magazin. este la: 

a. modul condițional–optativ, timpul perfect;   c. modul conjunctiv, timpul perfect;                    

b. modul indicativ, timpul viitor anterior;          d.modul condițional – optativ, timpul prezent. 

 

27. Identificaţi seria în care există numai forme verbale nepersonale: 

a. a mers, a cânta, am dansat;              c. cântat, a râde, alergând;                   

b. am plecat, fui, taci!;                          d. lucram, nu știam, să privesc. 
 

28. Alege seria în care există doar prepoziții compuse: 

a. până, după, fără;            b. despre, dinspre, înspre;          c. de, la, până;       d. de la, pe, peste. 

  

29.Precizează varianta în care se regăsesc doar pronume personale cu forme accentuate: 

a. îți, îmi, el;  b. mă, m-, eu;   c. ea, mie, (pe) mine,;      d. mi, mă, ele.  

 

30. Încercuiește litera corespunzătoare seriei care conține numai adjective variabile: 

a.deștept, înalt, mare, rece, roz; 

b.ager, blând, cuminte, cumsecade, zâmbitor; 



c curajos, demn, șic, tulbure, vrednic; 

d. enorm, gigantic, iute, îngăduitor, uriaș. 

 

Precizare: 1-30. Grilă - 90 de puncte.  Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte. 

Timp de lucru: 2 ore. 
 


