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1. Litera i are, în ordine, următoarele valori fonetice în cuvintele: pian, iubire, brazi, ghindă, 

chiar, întâi:  

a. vocală, semivocală, vocală, semivocală, literă ajutătoare-fără valoare fonetică, literă 

ajutătoare - fără valoare fonetică, ,,i” șoptit sau afonizat;                                    

b. vocală, semivocală, vocală, ,,i” șoptit sau afonizat, literă ajutătoare-fără valoare fonetică, 

semivocală, semivocală;                                                                               

c. vocală, semivocală, vocală, semivocală, literă ajutătoare-fără valoare fonetică, semivocală, 

semivocală; 

d. vocală, semivocală, vocală, ,,i” șoptit sau afonizat, vocală, literă ajutătoare-fără valoare 

fonetică, semivocală;     

 

 

2.  Precizează seria care conține numărul corect de litere și de sunete pentru cuvintele: 

geamgiu, Gheorghe, nicicând, unchi: 

a. 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 7 sunete; 5 litere, 3 sunete;                           

b. 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 6 sunete; 5 litere, 4 sunete;         

c. 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 8 sunete; 5 litere, 4 sunete;   

d. 7 litere, 5 sunete; 8 litere, 6 sunete; 8 litere, 8 sunete; 5 litere, 3 sunete;   

 

3. Indică seria care conține în toate cuvintele triftongi: 

a. aripioară, ei, vegheau, păreau; 

b. miau, pleoapă, ghiceau, leoarcă; 

c. inimioară, înșeuează, eu, dumneaei; 

d. leoaică, el, înșeuează, doreau. 

 

4. Alege seria care conține enunţul corect: 

a. Aceeaşi informaţie apăruse în mai multe mijloace mass-media. 

b. Ele înseşi au recunoscut că au avut o atitudine insolentă faţă de mine.  

c. Ea însăşi avusese o minunată aniversare a șapte ani de vis. 

d. Profesorul conlucra în colaborare cu elevii. 

 

5. Există cuvinte formate prin derivare, compunere și conversiune în seria: 

a. Binele învinge întotdeauna, nu doar în basme. 

b. Liniștea sufletească este indispensabilă sinelui. 

c. Ceilalți colegi au ajutat la împodobirea clasei. 

d. Ziua Bunei Vestiri reînvie speranțele pierdute. 

 

6. Precizează varianta în care este menţionat numărul de greşeli de ortografie din enunţul: 

Alesesei aceiași cale înegurată de plumburii nori care nu-ți priseră nici în trecut, când 

creasei legătura aceea.  

a. șapte greșeli;               b. patru greşeli;             c. şase greşeli;                      d. cinci greşeli. 

 

7. Precizează seria care conţine numai antonime: 

a. ireverenţă-respect; fantastic-himeric; viu-defunct; diurn-nocturn; efemer-vremelnic; 



b. laşitate-poltronerie; darnic-avar; rezonabil-absurd; schimbat-serios; similar-diferit; 

c. sadea-fals; sincer-ipocrit; ordine-anarhie; orient-occident; volubil-ursuz; 

d. fals-nefast; frumos-hidos; tămădui-vindeca; încrezător-circumspect; himeric-iluzoriu; 

 

8. Forma corectă a pronumelui relativ necesar în enunţul: Pomii … rădăcini sunt adânci 

rezistă la secetă. este în seria: 

a. a cărei;                 b. ale cărei;                       c. ale căror;                            d. a căror;                           

  

9. Alege seria în care toate cuvintele sunt derivate parasintetice: 

a. împădurire, neînțelegere, deszăpezire, gânditor, neatenție; 

b. neșcolarizare, regândit, înfiorător, înnoptare, împământare; 

c. inuman, nevalorizare, frunzuliță, reîncercare, destabilizare; 

d. descurajat, realizare, reașezare, împădurit, înnămolire. 

  

10. Menţionează seria în care verbul a fi din enunţurile de mai jos este predicativ: 1. Nu-i 

corect; 2. E februarie. 3. El este un elev eminent.  4.Vă era dor de copilărie. 5. El a fost 

lăudat. 6. Ți-e teamă de consecințe. 7. Fusese acasă ieri. 

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

 

11. Identifică seria în care se precizează sensul cuvântului insidios: 

a. politicos, amabil;                               b. insolent, impertinent; 

c. perfid, viclean, șiret;                          d. care se supune unor dogme. 

  

12. Indică seria care conţine doar forme corecte: 

a. Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Târgu Neamț, Râmnicu-Vâlcea; 

b. Târgu Mureș, Cluj–Napoca, Târgu Neamț, Râmnicu Vâlcea; 

c. Târgu-Neamț, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea; 

d. Târgu-Neamț, Cluj-Napoca, Târgu–Mureș, Râmnicu-Vâlcea; 

 

13. Menţionează seria  care conţine nume corecte de locuitori: 

a. Alba Iulia-albaiulian, Paşcani-pășcănean, Baia Mare–băimărean,Chișinău–chișinean; 

b. Huşi-huşean, Timişoara-timişorean, Dolj–doljean, Chișinău–chișinean; 

c. Bistrița-Năsăud-năsăudean, Dolj–doljan, Neamț-nemțean,Chișinău–chișinăuian; 

d. Făgăraş-făgărăşean, Tecuci-tecucean, Sinaia- sinăian, Chișinău–chișinăuian; 

 

 

14. Toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe în seria: 

a. co-ni-ac, drep-tunghi/drept-unghi, o-biect;ne-con-ven-ți-o-nal, pro-mo-ție; 

b. co-ni-ac,drep-tunghi/drept-unghi, o-bi-ect,ne-con-ven-țio-nal, pro-mo-ție; 

c. co-niac, drep-tunghi/drept-unghi, o-biect, ne-con-ven-ți-o-nal, pro-mo-ți-e; 

d. co-niac, drep-tunghi/drept-unghi, o-bi-ect, ne-con-ven-țio-nal, pro-mo-ți-e; 

 

15. Precizează seria care conţine combinaţii corecte de paronime: 

a. învestit banii, a investit un ministru; 

b.virtuoz al pianului, om virtuos;              

c. traducere literară, operă literală;   

d. preceptorul încasează banii, perceptorul educă copii;   

 

16. Menţionează seria care conţine formele corecte de plural ale substantivelor: 

a. acarete, batice, eclere, ghişee, hiaturi, poieni; 



b. acareturi, baticuri, ecleruri, ghişeuri, hiate, poiene; 

c. acareturi, baticuri, eclere, ghişee, hiaturi, poieni; 

d. acarete, batice, ecleruri, ghişeuri, hiaturi, poieni; 

 

17. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: ”A fost relaţia noastră 

compromisă de cei doi?” 

a. verb copulativ, adjectiv pronominal posesiv, numeral cardinal; 

b. verb copulativ, pronume personal, numeral cardinal; 

c. verb predicativ, pronume posesiv, adjectiv; 

d. verb auxiliar, adjectiv pronominal posesiv, numeral cardinal; 

 

 

18. Alege valoarea morfologică a cuvintelor subliniate, din enunţul: A așezat cartea 

deasupra.; Se adunaseră nori plumburii deasupra satului.; A luat-o în față.; Copacul era în 

fața casei.  

a. prepoziție, prepoziție, locuțiune adverbială de loc,  locuțiune  prepozițională; 

b. adverb de loc, prepoziție, locuțiune adverbială de loc,  locuțiune prepozițională; 
c. adverb de loc, adverb de loc,  locuțiune adverbială de loc, locuțiune prepozițională;                           

d. prepoziție, prepoziție, substantiv în Ac., substantiv în Ac.  
 

19. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din textele: 

1. Eroarea este a unuia dintre voi. 2. A sunat gornistul de plecare. 3.Dorința de a reuși îl 

motiva. 

a.1.nume predicativ; 2.circumstanțial de scop; 3.atribut verbal; 

b.1. atribut pronominal; 2. circumstanțial de scop; 3.complement direct; 

c.1. nume predicativ;  2. atribut substantival; 3. atribut verbal; 

d.1.complement indirect;  2.circumstanțial de scop; 3. atribut verbal. 

 

20. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, în ordine, din enunţurile: 1. Pe 

meleagurile acestea e dificil de călătorit. 2. Neînvățând nimic, am luat o notă mică.  3. 

Rezultatul obținut a necesitat efort îndelungat. 4. Scopul vieții este de a evolua. 

a. subiect, circumstanțial de cauză, atribut adjectival, nume predicativ;      

b. complement direct, circumstanțial de timp, atribut adjectival, nume predicativ; 

c. complement direct, circumstanțial de  timp, atribut verbal, complement direct;     

d. subiect, circumstanțial de mod, atribut adjectival, nume predicativ. 

 

 21. Precizează cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 1. El era nepot surorii tale. 

2. El era nepotul surorii tale. 3. A fost ajutat de sora ta. 4. Surorii tale îi datorez reușita mea. 

a. G., atribut subst. genitival; G.,atribut subst. genitival; Ac., compl. de agent; D., compl. ind.; 

b. D., atribut subst. în D.; G., atribut subst. genitival; Ac., compl. de agent; D., compl. ind.;  

c. D., compl. ind.;  G., atribut subst. genitival; Ac., compl. de agent; D., compl. ind.; 

d. D., atribut subst. în D.; G., atribut subst. genitival; Ac., compl. prep.; D., compl. ind.; 

 

22. Indică enunțul în care se află un subiect inclus:  

a. Nu se știu rezultatele concursului. 

b. Se gândea la ziua de mâine. 

c. - Copil cuminte, ești bucuria părinților! 

d. Acolo se mănâncă bine. 

 



23. Precizează numărul corect al predicatelor din fraza Fusese scris că e posibil să încerc să 

ajung dascăl, dar mi-era dor de vremurile fericite când pribegeam fără griji., în funcție de 

tipul acestora: 

a. patru predicate nominale și două predicate verbale; 

b. două predicate nominale și patru predicate verbale;  

c. cinci predicate nominale și un predicat  verbal;   

d. trei predicate nominale și trei predicate verbale. 

 

24. Numele predicativ în cazul genitiv există în enunțul: 

a. Câinele este al meu. 

b. Fata este a treia. 

c. Pisicile sunt ale lui. 

d. El era împotriva-mi. 

 

25. Marchează seria în care nu există un predicat nominal: 

a. Cunoașterea este lumina vieții. 

b. Copiii fuseseră recompensați pentru rezultatele obținute. 

c. Devenise cel mai bun în profesia sa. 

d. Reușita înseamnă muncă și perseverență. 

 

26. Indică litera corespunzătoare propoziției simple, negative:   

a. Nu acceptaseră relația. 

b. Nu ți-e teamă de consecințe. 

c. Ea nu fusese apreciată. 

d. El devenise o marionetă. 

 

27. Alege fraza în care propozițiile se află într-un raport de coordonare disjunctivă: 

a. Dorim fie să obținem totul fără efort, fie să apelăm la resursele proprii. 

b. Fie să se întâmple ce îți dorești! 

c. Toate răspunsurile, fie complete, fie incomplete, vor fi punctate. 

d. Fie ce-o fi, eu tot încerc! 

 

28. Menționează seria în care există un raport de coordonare prin juxtapunere între propoziții: 

a. Vremea trece, universul rezistă. 

b. Încerc, dar nu reușesc. 

c. Gândesc, deci exist. 

d. Te cred, deoarece te cunosc. 

 

29. Elementul regent al propoziției subordonate din fraza Castelul impunător de piatră, care 

se vedea în zare, datează din vechime. este: 

a. substantivul comun ,,castelul”. 

b. pronumele relativ ,,care”; 

c. verbul predicativ ,,datează”; 

d. substantivul comun ,,piatră”; 

 

30. Există o propoziție subordonată atributivă introdusă prin pronume relativ în fraza: 

a. N-o să uit momentul când l-am cunoscut. 

b. Îl iubesc pe cel care mă iubește. 

c. Convingerea că va reuși l-a ambiționat. 

d. Am vizitat locul unde m-am născut. 



 

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

                                                    Timp de lucru: 2 ore. 


