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                                                                Clasa a VIII-a     

 

1.Identificaţi seria în care e iniţial din toate cuvintele se pronunţă e şi nu ie:  

a. explozie, ecuator, este, eu;                                     b. est, etaj, evapora, evoluţie; 

c. el, ea, epic, episod;                                                d. erau, eră, etajeră, ecran.          

                             
2.  Precizaţi seria în care cuvântul Gheorghiţă conţine: 

a. trei vocale, patru consoane, trei lit. ajut.;               b. trei vocale, şase consoane, o lit. ajut.;                      

c. trei vocale, patru consoane şi o semivoc.;              d. trei vocale, şase consoane, o lit. ajut. 

 

3. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixe: 

a. reţetă, repede, rentă, revoltă, rezultat; 

b. rechema, recitit, reeditare, reînnoire, revenire; 

c. respingere, renegociat, revoluţie, rezumat, rentabil; 

d. revedere, reevaluare, rentier, refacere, reumatism. 

                                         

4.Toate cuvintele sunt compuse în seria: 

a. primăvara, deszăpezit, dinspre, inginer-şef, cândva;  

b. ADN, primăvara, nou-născut, fărădelege, teleghida; 

c. Baia Mare, reamintire, postliceal, copilaş, în loc de; 

d. înnoirile, cărţulie, sud-vest, Marea Neagră, cumva.  

                                 

5. Forme corecte de plural ale substantivelor sunt în seria: 

a. crătiţi, dorinţe, făbrici, tărăbi, remarci, caracteristici; 

b. cratiţe, dorinţe, fabrici, tarabe, remarce, caracteristice; 

c. crătiţi, dorinţe, fabrici, tarabe, remărci, caracteristici; 

d. cratiţe, dorinţe, fabrici, tarabe, remarci, caracteristici. 

 

6. Precizaţi seriile care conţin: 1.Carbonier/carbonifer; 2. A diminua/ a atenua;3.Virtuos/virtuoz;  

4. Elucubraţie / aberaţie; 5. Oţios / util; 6. Oneros / necinstit; 7. Vile / vi le; 8. La / l-a. 

a. 1, 3-paronime; 2, 7, 8-sinonime; 4, 5-antonime; 6-omografe; 

b. 1, 3- paronime; 2, 4- sinonime; 5, 6- antonime; 7, 8 -omofone; 

c. 1, 2, 3-paronime; 4, 5, 6-sinonime; 7, 8- omografe; 

d. 1, 2, 3, 4- paronime; 5- sinonime; 6-antonime; 7, 8- omofone.    

                     

7. Litera i în cuvântul ghionoaie are în ordine următoarele valori fonetice: 

a. două vocale;                                                               b.vocală, semivocală;                                                                               

c. literă ajutătoare şi semivocală;                                   d. două semivocale. 

 

 



8. Alege seria în care toate cuvintele sunt derivate cu sufixe lexicale: 

a. legăturică, bătrânică, măturică, furnică, mămică; 

b. frăţesc, prietenesc, românesc, studenţesc, şcolăresc; 

c. răţoi, vulpoi, noroi, muşuroi, trifoi; 

d. făget, brădet, afluent, menuet, amanet. 

                              

9. Menţionaţi seria în care verbul a fi din enunţurile de mai jos este copulativ: 1. Nu-i acasă; 2. 

Nu-i bine aşa. 3. El este copil isteţ. 4.Mi-e dor de ei. 5. El a fost lăudat. 6. Câmpia este înverzită.  

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

 

10. Identifică seria în care cuvântul fezabil are sensul: 

a. care dovedeşte amabilitate;                            b. referitor la faţă;  

c. care se poate face, realizabil, posibil;            d. care se supune unor dogme.            

                                               

11. Indică seria care conţine funcţiile sintactice ale substantivului propriu din enunţurile 

următoare: Pe prietenul meu, pe Victor, îl laudă toţi. Lui Victor i s-a încredinţat această misiune. 

Misiunea lui Victor a fost îndeplinită. Meritul de a câştiga concursul este al lui Victor. Meritul 

colegului meu , al lui Victor, este recunoscut de toţi. 

a. c. d., c. ind., atr. gen., atr. gen., atr. gen.;               c. atr. apoz., c. ind., atr. gen., n.p., atr. apoz.; 

b. atr. apoz., c. ind., atr. gen., n. p., atr. gen.;             d. c. d., c. ind., c. ind., atr. gen., atr. gen. 

                                           

12. Subiectele din enunţul: Sfatul pe care mi l-ai dat şi sprijinul pe care mi l-ai oferit mi-au fost 

de ajutor., se află în seria: 

a. sfatul, pe care , sprijinul, pe care, subînţeles;             

b. sfatul şi sprijinul, inclus, inclus; 

c. sfatul şi sprijinul, subînţeles, subînţeles;             

d. sfatul şi sprijinul, pe care, pe care, subînţeles.    

                                    

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

a. on-ctu-os, su-bli-nia, su-bi-ect, co-niac; 

b. onc-tu-os, sub-li-ni-a, su-biect, co-ni-ac; 

c. on-ctu-os, su-bli-ni-a, su-biect, co-niac; 

d. onc-tu-os, sub-li-ni-a / su-bli-ni-a, su-biect, co-niac. 

                                        

14. În fraza următoare există: -Aţi auzit, oameni buni, grăi deodată cu glas gros boierul, că 

domnia Tomşei s-a petrecut din lumea asta, ş-a venit în scaunul ţării conducătorul pe care şi noi 

l-am ajutat şi l-am apărat? (M. Sadoveanu) 

a. şase atribute;               b. patru atribute;               c. cinci atribute;                   d. trei atribute. 

                                      

15. Menţionaţi seria care conţine formele corecte de plural ale substantivelor: 

a. aerodromuri, defileuri, ghişee, hoteluri, itinerare;  

b. aerodromuri, defileuri, ghişeuri, hotele, itinerare; 

c. aerodroame, defileuri, ghişee, hoteluri, itinerarii; 

d. aerodromuri, defilee, ghişee, hoteluri, itinerarii. 

                                 

 



16. Formele corecte de G-D se regăsesc în seria: 

a. bunăstării, mătăsii, lânii, făinii, fărâmei, igienei; 

b. buneistări, mătăsii, lânii, făinii, fărâmei, igienii; 

c. bunăstării, mătăsii, lânei, făinii, fărâmii, igienei; 

d. bunăstării, mătăsei, lânii, făinei, fărâmei, igienei. 

 

17. Precizaţi felul predicatelor din fraza: Dacă trebuie neapărat să meargă acolo înseamnă că 

vor trece şi pe aici, întrucât este necesar să ia cu ei şi nişte provizii pentru a le avea un timp cât 

mai îndelungat. 

a. 4 PV, 1 PNI, 1 PN;          b. 4 PV, 2 PN;                 c. 5 PV, 1 PNI, 1 PN;           d. 6 PV, 2 PN. 

                              
18. Indicaţi cazul substantivelor subliniate şi funcţia lor sintactică: Luptele împotriva acestor 

cotropitori au fost grele. Cărţile aparţin celor mai buni prieteni ai noştri. Aceste exponate sunt 

ale celor mai talentaţi elevi din clasa lor. Al cărui băiat este acest stilou? 

a. D-complement indirect; G-atribut substantival genitival; N- nume predicativ; G-atribut 

substantival genitival; 

b. G-atribut substantival prepoziţional; D-complement indirect; G- nume predicativ; G- nume 

predicativ; 

c. G- complement indirect; D-complement indirect; G-nume predicativ; N-subiect; 

d. D-complement indiect, D- complement indirect, G- nume predicativ; N-subiect.  

 

19. Precizaţi seria în care sunt derivate parasintetic cuvintele: 

a. înnoi, împăduri, înotare, înverzire;                 c. îmboboci, împacheta, înnora, înnegri; 

b. încreţi, învechire, înapoiere, înălţime;            d. înota, îndoi, înălţa, îngălbeni. 

 

20. Există numai interjecţii în seria: 

a. poftim, vai, uf, priveşte, măi;                    b. poc, na, iată, hai, uite; 

c. boc, tronc, pocni, băi, hăihăi;                   d. marş, linişte, trosni, vâj, lălăi.     

                                         

21. Menţionaţi numărul subordonatelor subiective din fraza: Desigur că e greu să se ştie ce s-a 

întâmplat acolo, dar cred că trebuie să se cerceteze în detaliu cine se face vinovat de toate câte 

s-au petrecut. 

a. trei;                               b. cinci;              c. patru;                                         d. şase. 

 

22. Precizaţi valoarea morfologică a cuvântului toamna din enunţurile: Toamna se adună 

roadele. Toamna este un anotimp bogat. În toamna aceasta au fost la Londra. Într-o toamnă 

călduroasă şi plăcută am mers pe Transalpina.   

a. adverb, substantiv, adverb, adverb;                          b. adverb, adverb, adverb, substantiv; 

c. adverb, substantiv, substantiv, substantiv;              d. substantiv, substantiv, adverb, adverb.            

                                      

23. Alege seria în care sunt sinonime cuvintele: 

a. ezita/ evita; insolit/ insolvabil; cupid/lacom; 

b. demers/ intervenţie; elevat/ rafinat; decrepit/ ramolit; 

c. fortuit /forţat; amarnic/ jalnic; falnic/ măreţ; 

d. insolit /indolent; aberaţie /ucubraţie; debitor / creditor. 

                           



24. Identificaţi seria care conţine valorile verbului a părea din enunţurile: Se pare că va ninge. 

Pare de necrezut ce am auzit. Se pare că acolo s-au întâmplat lucruri ciudate. Pare din ce în ce 

mai neliniştit. 

a. predicativ, copulativ, copulativ, predicativ;          c. predicativ, copulativ, predicativ, copulativ;      

b. copulativ, predicativ, predicativ, copulativ;          d. copulativ, copulativ, predicativ, copulativ.  

                              

25. Precizaţi seria în care este menţionat corect felul propoziţiilor din fraza: Dacă înveţi 

înseamnă că vei reuşi.   

a. subiectivă, principală, subiectivă;               b. predicativă, principală, predicativă; 

c. predicativă, principală, subiectivă;             d. subiectivă, principală, predicativă. 

 

26. Enunţurile care conţin substantive în cazul nominativ sunt în varianta: Îl bucura reuşita ei. S-

au auzit zgomote. Mă preocupă comportarea lor. Te miră ascensiunea ei politică. Am auzit un 

sunet strident. Îi este teamă să meargă acolo. 

a. şase;                                    b. cinci;                              c. patru;                                d. trei.    

                                       

27. Alege varianta care conţine subiectul din enunţul: Îmi este milă de ea.  

a. îmi;                                    b. subînţeles;                       c. milă;                   d. inclus. 

                                   

28. Identificaţi numărul propoziţiilor subiective din fraza: Este necesar să se ştie de către voi toţi 

că nu mă deranjează numai pe mine ceea ce aţi făcut şi că acest fapt afectează întreaga familie 

care suportă indirect consecinţele faptei voastre. 

a. una;                            b. patru;                              c. două;                               d. trei.     

                        

29. Precizaţi numărul de propoziţii din enunţul:  Fie că te superi, fie că nu, colegul tău este gras 

şi luat în râs de ceilalţi. 

a. 2;                            b. 3;                               c. 4;                                             d. 5.  

              

30. Precizaţi abrevierile corecte pentru cuvintele: domnilor, dumitale, domnişoarei: 

a. d-lor, dtale, drei;        b. d-lor, d-tale, drei;          c. dlor, d-tale, drei;      d. dlor, d-tale, drei.          

 

 

        

 

 

 

 

 

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

                                                    Timp de lucru: 2 ore. 

 

 

                             

 


