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1. Menţionează varianta în care numărul de litere şi sunete ale cuvintelor: xerox, exact, taxi este 

scris corect: 

a. 5 litere şi 5 sunete; 5 litere şi 5 sunete; 6 litere şi 6 sunete; 

b. 5 litere şi 7 sunete; 5 litere şi 6 sunete; 4 litere şi 5 sunete; 

c. 5 litere şi 7 sunete; 5 litere şi 7 sunete; 6 litere şi 5 sunete; 

d. 5 litere şi 7 sunete; 5 litere şi 6 sunete; 5 litere şi 6 sunete. 

 

2. Indică seria în care sunt despărţite corect cuvintele:  

a. fi-i-că, me-se-ri-aş, in-er-ţi-a, su-bi-ect;       b. fii-că, mes-er-i-aş, i-ner-ţi-e, sub-iect; 

c. fii-că, me-ser-iaş, i-ner-ţi-e, su-bi-ect;         d. fii-că, me-se-ri-aş, i-ner-ţi-e, su-biect.    

 

3.Sunt triftongi în următoarele cuvinte: 

a. trăiau, vorbeau, tigroaică, eu;       b. vegheau, făceau, mergeau, ei;        

c. ceai, treceau, oaie, ei;                    d. creioane, făceau, trebuiau, ei. 

 

4. Sunt diftongi în următoarele cuvinte: 

a. ied, iarnă, iarbă, cadou, birou;           b. mergea, iar, chiar, iarbă, birou; 

c. făcea, iarnă, chiar, iar, birou;            d. ied, iarnă, făcea, iarbă, cadou.       

 

5. Sunt accentuate corect pe ultima silabă toate cuvintele din seria:  

a. doctoriţă, butelie, zero, taxi;                               b. caracter, fenomen, matur, încotro;                      

c. întâlnim, dezagreabil, bunic, răzbuna;               d. butelie, bunic, dezagreabil, zero.  

                                               
6. Menţionează seria în care există numărul corect de greşeli din fraza următoare: Adevăraţii 

noştrii colegii se află împreună cu membri asociaţiei din care fac parte şi părinţi lor. 

a. două greşeli;         b. nicio greşeală;     c. cinci greşeli;         d. patru greşeli.       

                                                 

7. Indică seria corectă în care sunt vocale în hiat în cuvintele: 

a. realitate, cauză, respectuos, repaus;                     b. cauză, două, fuziona, straniu; 

c. piuneză/pioneză, mausoleu, machia, leandru;       d. subiect, fiică, alee, idee.       

                       
8. Precizaţi forma corectă a cuvintelor din seria: 

a. bunăstare, bună-cuviinţă, bunăvoinţă, bună-credinţă; 

b. bunăstare, bunăcuviinţă, bună-voinţă, bună-credinţă;    

c. bună stare, bună cuviinţă, bună voinţă, bună-credinţă; 

d. bună-stare, bună-cuviinţă, bună-voinţă, bună-credinţă. 

                                      
9. Menţionează seria corectă în care cuvântul amorf are sensul:  

a. fără formă;             b. în formă de amorfă;               c. leneş;              d. harnic. 



10. Identifică varianta în care este precizat sensul cuvântului fortuit: 

a. forţat;            b. forţos;          c. întâmplător;          d. obligat.       

                                                    

11.Precizaţi seria în care este scris corect singularul substantivelor:  

a. pieptăn/ pieptene, petec, cătuşe, fierăstrău/ferăstrău;                                           

b. fierăstrău/ferăstrău, cătuşe, pieptăn /pieptene, petic;                                                                         

c. fierăstrău/ferăstrău, cătuşă, pieptăn /pieptene, petic;                                  

d. piaptăn, fierăstrău/ferăstrău, cătuşă, petic.  

 

12. Indică seria corectă în care sunt scrise corect sinonimele cuvântului înviorare: 

a. amorţire, însufleţire, împrospătare;                   b. redresare, remontare, reviriment;                       

c. reînsufleţire, bunăvoinţă, reîmprospătare;         d. însufleţire, bunăvoinţă, reviriment.  

 

13. Antonimele cuvintelor se regăsesc în seria: 

a. înalt-scund, gras- slab, amic-prieten, om-neom; 

b. mic- mare, zece- douăzeci, frumos- urât, sus- jos; 

c. departe-aproape, a veni – a pleca, zi- noapte, darnic-zgârcit; 

d. tare- moale, continuu- discontinuu, trecut- prezent, a enerva-a supăra.   

                            

14. Alege seria în care sunt scrise corect verbele: 

a. ignorează, înseamnă- însemnează, bombăne; 

b. şovăie-şovăieşte, evaporă, să învârtă- să învârtească; 

c. marchează, înseamnă-însemnează, bombăneşte; 

d. posedă, evaporă, bombăneşte. 

                                                

15. Precizaţi varianta corectă în care verbul nu este la participiu: 

a. rupt;                b. avut;                           c. cântat;                 d. lupt.                                

 

 16. Forma numeralului 18 este scrisă corect în varianta: 

a. optâsprezece;               b. optisprezece;                 c. optsprezece;         d. optusprezece.  

                     
17. Menţionează seria corectă în care nu pot fi predicate verbale cuvintele aflate la modurile: 

a. supin, infinitiv;      b. indicativ, imperativ;    c. imperativ, supin;     d. indicativ, infinitiv.  

                                               
18. Precizaţi seria corectă în care verbul a avea nu are valoare auxiliară: 

1. Avem să mergem mâine, la spectacol. 2. Ar cânta şi ei colinde. 3. Ai fi mâncat cozonac de 

Crăciun. 4. Are o casă mare la munte.   

a. în 1,2,3;                    b. în 1 şi 4;                 c. în 2 şi 4.           d. numai în 4;                                         

 

19. Alege seria în care sunt scrise corect formele verbale: 

a. adu-su-mi-i-am, lăudatu-m-au, adu-su-ţi-l-ai;     b. adusumi-i-am; lăudatum-au, adusuţi-l-ai;              

c. adusu-mi-i-am, lăudatu-m-au, adusu-ţi-l-ai;        d. adu-su-mi-i-am, lăudatum-au, adusuţi-l-ai. 

                                                                          
20. Precizează seria în care sunt articulate corect la plural, cu articol hotărât cuvintele: 

a. copii, albaştrii (pereţi), arbitri;                       b. copiii, albaştrii (pereţi), arbitrii; 

c. copiii, albaştriii (pereţi), arbitriii;                   d. copii, albaştri(pereţi), arbitrii. 



21. Precizează seria în care verbele din fraza următoare sunt la modurile: Ar fi putut scrie tema 

de dimineaţă, dar venind verişoara ei, vorbiră despre vacanţă.   

a. condiţional –optativ, gerunziu, indicativ, indicativ;       

b. condiţional-optativ, indicativ, gerunziu, indicativ; 

c. conjunctiv, indicativ, gerunziu, indicativ. 

d. condiţional-optativ, infinitiv, gerunziu, indicativ; 

 

22. Indică varianta corectă în care verbul fugii este la modul indicativ, timpul: 

a. imperfect;           b. mai-mult -ca-perfect. ;            c. perfect simplu;           d. prezent. 

 

23. Alege varianta în care verbul  ajunserăm este la modul indicativ, timpul: 

a. imperfect;            b. perfect simplu;      c. mai-mult-ca- perfect;                        d. prezent. 

                                               
24. Menţionează seria în care sunt scrise corect formele de plural ale substantivelor: 

a. chibrituri, gloanţe, mătuşe, boli;              c. coperţi /coperte, pieţi, soarte, pieptene;            

b. chibrite, gloanţe, mătuşe, boli;                 d. ciocolate, coli, bunici, pieţe.                             

                      
25.  Sunt ordonate corect alfabetic cuvintele: 

a. farsă, faur, filaj, făptură, fân;                            b. ilogic, inabordabil, inaccesibil, inactiv. 

c.  fân,  faur, făină, finet, fineţe, finanţe;               d. înger, îngâna, învingător, juxtapus;  

                                                            

26. Indică seria în care substantivele sunt articulate corect: 

a. basma, cafea, sarma;                              c. basma, cafeaua, sarmaua;                       

b. basmaua, cafea, sarma;                          d. basmaua, cafeaua, sarmaua. 

                                     

27. În fraza: Fără îndoială că aş fi preferat munca, nesomnul şi nemulţumirea ca să văd cu ochii 

mei poporul pe care prietenul meu mi-l arată. sunt articulate cu articol hotărât: 

a. 7 substantive;    b. 5 substantive;      c. 6 substantive;         d. 4 substantive. 

                                         

28. Identificaţi seria în care cuvântul subliniat din sintagmele: haina lui Robert; rochia lui 

Carmen; fotografia lui Jeni; are următoarea valoare morfologică:  

a. articol nehotărât;        b. pronume personal;   c. articol hotărât proclitic;          d. nu este articol. 

                                
29. Sunt scrise corect formele de viitor din seria: 

a. voi fii, voi ştii, voi privii, mă voi sfiii, voi pustiii, voi înmii; 

b. voi fii, voi ştii, voi privii, mă voi sfii, voi pustii, voi înmii; 

c. voi fi, voi ştii, voi privi, mă voi sfiii, voi pustii, voi înmii; 
d. voi fi, voi şti, voi privi, mă voi sfii, voi pustii, voi înmii. 

                                            
30. Dintre substantivele subliniate în enunţul: Familia se gândea la concedii frumoase, la bucurii 

şi la anii trecuţi., există articol în:    

a. toate;        b. toate sunt nearticulate;         c. anii;                                       d. bucurii. 

 

 

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

                                                      Timp de lucru: 2 ore 


