
                                                        CONCURS  NAŢIONAL  

                                                      cu participare internaţională 

                                           „GRAMATICA – ŞTIINŢA VORBIRII”  

 

                                                                  15. 02. 2020       

                                                                  Clasa a VI-a     

  

1. Menţionează varianta corectă în care litera i are trei valori fonetice: 

a. pustiu, abil, provizoriu;                                                        c. vizită, iarbă, trebuie;                                                                  

b. abil, iarbă, melodios;                                                           d. melodios, tei, sfincşi.  

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

a. eu, iau, creioane, chiuiau;                        c. ceai, făceai, ghionoaie, eu;                           

b. eu, pustiii, superioară, aveau;                  d. tăiai, ea, chiuia, corăbioară.  

                        
3. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele: 

a. scul-ptu-ră, so-ci-a-li-za-re, stu-diere, su-bac-va-tic /sub-ac-va-tic; 

b. sculp-tu-ră, so-cia-li-za-re, stu-die-re, su-bac-va-tic / sub-ac-va-tic; 

c. sculp-tu-ră, so-ci-a-li-za-re, stu-di-e-re, su-bac-va-tic/ sub-ac-va-tic; 

d. scul-ptu-ră, so-ci-a-li-za-re, stud-i-e-re, su-bac-va-tic /sub-ac-va-tic. 

 

4. Indică varianta în care este menţionat corect numărul subiectelor din enunţul: Gerul a trecut, 

iar băieţii şi fetele au ieşit pe derdeluş, s-au dat cu săniile, s-au jucat în zăpadă şi s-au bucurat 

din plin de vremea favorabilă.   

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

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

a. antic / antic, editor, butelie, debut;                          c. antic /antic, editor, butelie, debut;                               

b. antic / antic, editor, butelie, debut.                          d. antic /antic, editor, butelie, debut; 

 

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

a. iarbă, ied, ienupăr, aer;                                 b. trăieşte, ea, lupoaică, iarnă; 

c. cadou, birou, coasă, voi;                               d. el, vulpoi, eu, şoricioaică.    

 

7. În cuvintele chimen, chemare, ghicitoare sunt în ordine: 

a. patru consoane, trei consoane, cinci consoane;  

b. patru consoane, patru consoane, cinci consoane;  

c. trei consoane, trei consoane, patru consoane; 

d. trei consoane, patru consoane, patru consoane. 

 

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

a. Nu zice! Nu te duce! Nu face! Fii (cuminte)! Nu fii ( rău)! 

b. Nu zice! Nu te duce! Nu face! Fi (cuminte)! Nu fi ( rău)! 

c. Nu zice! Nu te duce! Nu face! Fii (cuminte)! Nu fi ( rău)! 

d. Nu zice! Nu te duce! Nu fă! Fii (cuminte)! Nu fi ( rău)! 

 



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

a. piaţă, piardă, familie, creaţă;                           b. liană, aerisi, cereale, agreez; 

c. oaie, gheaţă, greşeală, editor;                          d. alee, ceară, creion, două. 

                                     
10. Menţionează seria care conţine numărul corect de greşeli existente în fraza: Ori după 

plecarea de aici solicitarea fiicii na mai putut fii onorată în ciuda intervenţii presei.  

a. 5 greşeli;         b. 8 greşeli;                  c. 6 greşeli;                d. 9 greşeli. 

                                   

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

a. reuşită, succes;     b. filiaţie;       c. eşec, insucces;       d. bucurie. 

                           

12. Indică seria corectă în care s-au format prin compunere cuvintele: 

a. bunăvoinţă, binecuvântat, necinstit;              c. nu-mă-uita, dinspre, untdelemn; 

b. douăzeci şi trei; neînflorit, nedesfăcut;          d. floarea-soarelui, incorect, inegal.  

                                 

13. Sinonimele cuvântului dovadă se regăsesc în seria: 

a. indicaţie, izvor, semn, probă;                     c. indicaţie, indiciu, pildă;                      

b. semn, indicaţie, act;                                   d. argument, motiv. 
                                 

14. Precizează seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixul stră-: străbunic, strănut, 

strădui, străbate, străluci: 

a. toate cuvintele sunt derivate;                            c. străbunic, străbate, străluci;                              

b. strănut, strădui, străluci;                                   d. străbate, strădui, strănut. 
                                      

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

a. absolveşte, îndoaie-îndoieşte, marchează; 

b. ordonă-ordonează, contractă-contractează, toarnă-turnează 

c. absolveşte, îndoaie-îndoieşte, posedă; 

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

 

16. Precizează seria în care verbul este la indicativ, mai-mult-ca-perfect: 

 a. El scrise repede răspunsul.                               c. Băiatul fugise repede prin ploaie.                        

b. În acel timp noi învăţam poezia.                       d. Maria citeşte un roman. 

                             

 17. Identifică seria în care există forma incorectă a perfectului simplu: 

a. învăţaşi;                      b. coborâi;             c. citiră;                        d. mâncam.                    

                                       

18. Precizează seria în care verbul a avea nu este auxiliar în enunţul: 

a. Mâine am să vin devreme acasă.                                c. Aş mai vedea o dată filmul. 

b. Chiar astăzi are multă treabă.                                    d. Am cumpărat caiete, creioane şi cărţi. 

   

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

a. fii atent, nu fi atent, să fii cuminte;                     b. fi atent, să nu fii atent, să fi cuminte;           

c. fii atent, nu fii atent, să fiii cuminte;                   d. fi atent, nu fii atent, să fi cuminte. 

 

 

 



20. Alege seria care conţine forme verbale corecte: 

a. nu face! nu zice! nu duce!                          c. nu fă! nu zice! nu duce!                              

b. nu fă ! nu zi! nu du!                                   d. nu fă ! nu zii! nu du!    

                                       

21. Precizează seria corectă în care există un verb copulativ: 

a. Cât este kg de mere?                       b. Ar deveni medic.                             

c. Are de rezolvat multe probleme.    d. Merge pe stradă singur. 
                      

22. Indică seria în care numărul predicatelor din fraza următoare este corect: Înainte de a se 

decide dacă vor veni cu noi, s-au consultat cu factorii de decizie pentru a nu li se reproşa că au 

cheltuit banii fără rost. 

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

 

23. Substantivele defective de plural se regăsesc în seria: 

a. turmă, stol, mulţime, fasole;                                            c. scriitoare, gem, iaurt, milă; 

b. linte, miere, fasole, tenis;                                                d. mirişte, porumbişte, fasole, mazăre. 

 

24. Indică seria în care cazul şi funcţia substantivelor subliniate în enunţurile: Începutul cărţii 

este plictisitor. Mihai este un bun coleg. Alegerea s-a oprit asupra prietenului Ioanei.,   sunt 

corecte: 

a. D., c.i.+ Ac.,c.d.+Ac.,c. c. l.+ G., atr.;                       c. G., ASG + N., n.p. + G.,c.i.,+ G., ASG; 

b. G.,atr.+Ac.,c.d.+G.,c.i.+ G.,atr.;                               d. D., c.i.+ N., subiect+ Ac.,c. c. l.+ G., atr.                

  

25. Toate cuvintele sunt scrise corect în seria: 

a. pioneză, prooroc, preerie, paleativ;                          c. piuneză, prooroc, preerie, paliativ; 

b. piuneză, proroc, prerie, paliativ;                              d. pioneză, proroc, preerie, paliativ. 
                                

26. Substantivele subliniate din versurile: Codrule, codruţule/ Ce mai faci drăguţule ? au funcţia 

sintactică şi cazul în varianta: 

a. N. /subiect multiplu;                                            c. V./ fără funcţie sintactică; 

b. N./subiect + V. / fără funcţie sintactică;             d. V. /fără funcţie sintactică +N. subiect. 

 

27. Identificaţi seria în care forma de G-D a substantivelor Ion şi Ioana este scrisă corect: 

a. lui Ion, Ioanei;              b. lui Ion, Ioana;                c. lui Ion, lui Ioana;               d. Ion, Ioana. 
                                                                

28. Alege seria corectă în care substantivele  au prepoziţii în cazurile: 

a. Ac., G., D.;            b. numai în Ac.;          c. numai Ac. şi G.;            d. în toate. 

  

29. Precizează varianta în care cuvintele subliniate din enunţurile: Cărţile a zeci de elevi, caietele 

a numeroşi elevi, rezultatele a patru elevi etc. sunt: 

a. prepoziţii pentru genitiv; b. art. pos.- genitivale;    c. articole nehotărâte;      d. art. hotărâte.  

                                                

30. Articolul hotărât proclitic are forme pentru cazurile: 

a. N., Ac.;                  b. G., D.;                             c. G., D., Ac.;                  d. toate cazurile. 

 

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

                                                   Timp de lucru: 2 ore. 


