
 

                                                        CONCURS  NAŢIONAL  

                                                      cu participare internaţională 

                                           „GRAMATICA – ŞTIINŢA VORBIRII”  

                                                                  04. 02. 2023       

                                                                  Clasa a VII-a     

 

1. Identificaţi seria în care sunetul e este numai semivocală: 

a. ceas, cheamă, geacă, gheată;                                 c. ceară, real, geană, zeamă; 

b. nea, teamă, seară, vrea;                                         d. ardei, baie, ieri, oaie. 

                         

2.Cuvintele Luchian și Alexandria au, în ordine: 

a. 7 litere, 5 sunete; 10 litere, 11 sunete;                          c. 7 litere, 7 sunete; 11 litere, 11 sunete; 

b. 7 litere, 6 sunete; 10 litere,10 sunete;                           d. 7 litere, 6 sunete; 10 litere, 11sunete. 

 

3. Numărul de litere este egal cu numărul de sunete în toate cuvintele din seria: 

a. Cecilia, cingătoare, fraged;                                        c. Anghelescu, bisericii, ceaiul; 

b. Paraschiva, cenușii, era;                                            d. Artachino, marginea, atunci. 

 

4.Conțin diftong toate cuvintele din seria: 

a. subiect, era, mi-a;                                                         c. luat, împrăștiate, călătorie; 

b.instituție, ceas, geamgiu;                                                d.vie, călătoria, te-a. 

 

5.Conțin hiat toate cuvintele din seria: 

a. abia, reîncepe, genunii;                                 c. realitățile, situație, zeii; 

b. pustietăți, reapare, melancolie;                    d. concepțiile, tradiționale, țâșneau. 

 

6. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: 

a. to-as-ta, fi-i-că, tro-tuar, boj-deu-că, o-biect, co-a-fu-ră; 

 b.to-as-ta, fii-că, tro-tu-ar; boj-de-ucă, o-bi-ect, coa-fu-ră,  

c. toas-ta, fi-i-că, tro-tu-ar, boj-de-u-că, ob-iect, coa-fu-ră,  

d. toas-ta, fii-că, tro-tuar; boj-deu-că, o-biect, coa-fu-ră.  

 

7. Indică seria care conține numai adjective variabile, cu patru forme flexionare: 

a. înalt, voinic, tânăr, frumos;                     c. înalt, lung, mic, mov;                    

b.voinic, verde, crud, tânăr;                        d. frumos, cumsecade, gri, deștept. 

 

8. Există doar cuvinte derivate cu prefixul stră- în seria: 

a. străvechi, străbunic, strălucitor;                                     c.strălucire, străduință, strămoș;                                          

b. străbun, străduță, străfulgera;                                        d.străbunică, străin, străchinuță. 

9.  Alege varianta corectă în care substantivele sunt derivate cu sufixe augmentative: 

a. băietan, căţelandru, lădoi, cărțoi;                        b. băietan, orăşean, muntean, lungan;               

c. măturoi, pietroi, usturoi, vistavoi;                        d. băiețel, mămică, fetiţă, măturică. 

 

 

 



10.Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a. Alba-Iulia, Piatra-Olt, Miercurea-Ciuc;                

b. Miercurea-Ciuc, Târgu Ocna, Târgu Neamț; 

c. Târgu Mureș, Alba Iulia, Drobeta-Turnu Severin;  

d.  Târgu-Mureș, Alba Iulia, Poiana-Brașov. 

 

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

a. cu gâtul lung și fraged ca o tijă de floare/ Gâtul sticlei este foarte îngust.; 

b.cu obrazul trandafiriu scăldat în raze cernute de frunze/Ești în raza mea de acțiune.; 

c. M-am lovit în acest colț de masă./ Câinele și-a rupt un colț.; 

d. A învățat despre textul literar și nonliterar./ A transcris textul literal. 

12.  În enunțurile: 1. Și-a pierdut echilibrul.; 2. A rămas impresionat de peisajul mirirfic și de 

liniștea profundă a pădurii.; 3. Participând pentru prima dată la concurs, a și câștigat. cuvântul 

și are, în ordine, valoare morfologică de:  

a. conjuncție coordonatoare copulativă, adverb, pronume reflexiv;  

b. pronume reflexiv, conjuncție coordonatoare copulativă, adverb;  

c. pronume reflexiv, adverb, conjuncție coordonatoare copulativă;  

d. conjuncție coordonatoare, pronume reflexiv, adverb;  

 

13.  Indică, în ordine, tipul următoarelor conjuncții: sau, dar, deși, nici, încât.  

a. subordonatoare, coordonatoare disjunctivă, coordonatoare adversativă, coordonatoare 

copulativă, subordonatoare;  

 b. coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare copulativă, subordonatoare, 

coordonatoare disjunctivă;  

c. coordonatoare disjunctivă, coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare 

copulativă, subordonatoare;  

d. coordonatoare copulativă, coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare 

disjunctivă, subordonatoare.  
 

14. Precizează numărul de propoziții din fraza următoare: La Crăciun, când tăia tata porcul și-l 

pârlea, și-l opărea, și-l învelea iute cu paie, de-l înădușa, ca să poată rade mai frumos, eu 

încălecam pe porc deasupra paielor și făceam un chef de mii de lei… (Ion Creangă, Amintiri din 

copilărie) 

a) 7 propoziții;                               c) 9 propoziții;  

b) 8 propoziții;                               d)  6 propoziții. 

   

15. Prepoziţiile care cer cazul dativ se află în seria: 

a. înapoia, deasupra, graţie                   c. asupra, împotriva, contra; 

b. înaintea, deasupra, asupra;               d. mulţumită, datorită, grație. 

 

16. Specifică funcția sintactică și valoarea morfologică a cuvântului subliniat în propoziția: 

Vorbește asemenea părinților.          

a. circumstanțial de mod, substantiv; 

b. fără funcție sintactică, prepoziție; 

c. circumstanțial de mod, adverb; 

d. complement indirect, substantiv.  



17. Seria în care există pronume reflexive în următoarele structuri este: 1. Te-a certat; 2. Te-ai 

supărat; 3. Îţi dă; 4. Îţi aminteşti; 5. S-ar entuziasma; 6. Vă transmite; 7. Punându-şi; 8. Vă 

îmbrăcați. 

a. 2, 4, 5, 7, 8;                           b. 1, 3, 4, 5, 7;                 c. 1, 2, 3, 6, 7, 8;                 d. 2, 3, 4, 7. 

 

18.  În enunțurile: 1. Vecinul nu-i în curte!; 2.Nu-i frumos  gestul tău.; 3. I-a spus o poveste 

interesantă., cuvântul i are, în ordine, următoarele valori morfologice: 

 a. verb copulativ, verb predicativ, pronume personal;  

b. verb predicativ, verb copulativ, pronume reflexiv;  

c. verb copulativ, verb predicativ, pronume reflexive; 

d. verb predicativ, verb copulativ, pronume personal. 

 

19. Substantivul aplauze este: 

a. colectiv;                                                  c.  defectiv de singular; 

b.defectiv de plural;                                   d. face parte din categoria substantivelor masive. 

 

20. Există doar forme corecte de imperativ în seria: 

a. Nu fii cuminte!, Nu zi!, Nu condu!, Nu desfă!; 

b. Nu fi cuminte!, Nu zice!, Nu conduce!, Nu desface!;  

c. Nu fi cuminte!, Nu zi!, Nu conduce!, Nu desface!; 

d. Nu fi cuminte!, Nu zice!, Nu condu!, Nu desfă! 

21. Menţionaţi funcţiile sintactice ale substantivelor din fraza: Băiatul meu, tu familie n-ai, meserie 

nu ţi-e dat să înveţi, că nu prea eşti descurcăreț, muncitor nu te face, că eşti cam neserios!  

a. subiect, compl. direct, compl. direct, compl. direct; 

b. subiect, compl. direct, subiect, subiect; 

c. fără funcţie sintactică, subiect, subiect, compl. direct; 

d. fără funcţie sintactică, complement direct, complement direct, nume predicativ. 

 

22. În enunțurile: Nu mi-e frică de câini, dar mă tem de întuneric. Este dimineață. 

Comportamentul ei este ciudat. cuvintele subliniate au, în ordine, funcție sintactică de: 

a.nume predicativ, subiect, nume predicativ;              c. subiect, subiect, nume predicativ; 

b. complement direct, nume predicativ, subiect;         d.complement prepozițional, subiect, nume 

predicativ. 

23. Funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din textul: O prințesă e mica fetiță și bucuria ei 

este jocul.  sunt corect menționate în seria:  

a. subiect, nume predicativ, subiect, nume predicativ;  

b. nume predicativ, subiect, subiect, nume predicativ; 

c. subiect, atribut substantival, subiect, nume predicativ; 

d. subiect, nume predicativ, nume predicativ, subiect. 

  

24. Indică varianta în care toate cuvintele compuse sunt scrise corect:  

a. bună-credință, Baia Mare, pierde-vară, Marea-Neagră; 

b. Baia-Mare, locotenent-colonel, Peștera Muierii, untdelemn;  

c. Anul Nou, an-lumină, bună-voință, zgârie-brânză;  

d. proces-verbal, aducere aminte, cuvânt-cheie, cuvânt-înainte. 



 

25.Există un verb la timpul perfect simplu în enunțul: 

a. Fata părea că meditează adânc 

b. Servitorul aduse calul pentru cavaler. 

c. Nu aflase încă de această problemă. 

d.Citea în fiecare zi câte 20 de pagini. 

 

26.Valoarea morfologică a verbului a fi din enunțurile: Țărmul e departe. Aș fi spus lucruri 

interesante. Brățara era din aur. Sunt 20 de ani de la nunta părinților voștri. este corectă în 

seria: 

a. verb predicativ, verb copulativ, verb auxiliar, verb copulativ; 

b.verb copulativ, verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ; 

c. verb auxiliar, verb predicativ, verb copulativ, verb predicativ; 

d. verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ. 

27. Antonimul cuvântului malițios este:  

a. răutăcios;                                                 c.binevoitor; 

b. nefavorabil;                                              d. ironic 

 

28. În enunțul: După ce ajung acasă, am de citit, de scris și de căutat informații pentru referatul 

pe care trebuie să-l predau mâine. există: 

a.patru verbe la moduri personale și două forme verbale nepersonale; 

b. șapte verbe la moduri personale; 

c. patru verbe la moduri personale și trei forme verbale nepersonale; 

 d.trei verbe la moduri personale și trei forme verbale nepersonale. 

 

29. Menţionaţi seria corectă de forme verbale: 

a. (eu) pustii, (el) se sfii,  (tu) crezi, (el) aşază/așează, (tu) o să fii; 

b. (eu) pustiii, (el) se sfii,  (tu) creezi, (el) o aşază/așează, (tu) o să fi; 

c. (eu) pustii, (el) se sfiii,  (tu) creezi, (el) aşază/așează, (tu) o să fii; 

d. (eu) pustiii, (el) se sfii,  (tu) creezi, (el) aşază/așează, (tu) o să fii. 

  

30. Numărul de greşeli existente în enunţul: Am plecat de la servici ca să mă relaxez, dar însă 

restauranturile sunt aglomerate, iar hotelele nu mai au locuri datorită mareii care toți oameni 

v-or so fotografieze. este: 

a. opt;                                    b. şase;                             c. zece;                               d. nouă. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   Timp de lucru: 2 ore. 

 

 


