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

a. ceas, cheamă, geam, gheată;                                 c. ceată, deal, geană, zeamă; 

b. mea, seamă, seară, stea;                                        d. ardei, baie, ieri, oaie. 

                   

2. Precizaţi seria în care cuvintele ceară, geană conţin: 

a. cinci litere şi cinci sunete;                                     b. cinci litere şi patru sunete; 

c. cinci litere şi trei sunete;                                       d. patru litere şi patru sunete.   

                     

3. Menţionează varianta în care rădăcina cuvântului înlemnit este: 

a. -lemn-;                      b. -lemnit;                           c. înlemn-;                      d. –lemni-. 

                      

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

a. băieţandru, căţelandru, căsoaie, fetişcană;             b. băietan, orăşean, muntean, lungan;               

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

 

5. Menţionează varianta în care este scris corect enunţul: 

a. Pericolul este imanent.                                                  b. Pericolul este eminent.    

c. Pericolul este iminent.                                                   d. Pericolul este inervant. 

                                         
6. Substantivul fiică se desparte corect în silabe în varianta: 

a. fi-i-că;                          b. fi-ic-ă;                          c. fi-ică;      d. fii-că.                         

   

7. Indică varianta corectă în care verbul devine adjectiv în enunţul: 

a. Am văzut sucul curgând din sticlă.          c. Stelele căzătoare aduc mult rău. 

b. Soldatul are o rană sângerândă.             d. Frunza tremurând a căzut din copac.                          

                                                                                         
8. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele în seria: 

a. a-da-gi-o, boj-de-ucă, co-a-fu-ră, co-ni-ac, croa-zi-eră; 

b. a-da-gio, boj-deu-că, coa-fu-ră, co-niac, croa-zi-e-ră; 

c. a-da-gio, boj-de-u-că, coa-fu-ră, co-ni-ac, cro-a-zi-e-ră; 

d. a-da-gi-o, boj-deu-că, co-a-fu-ră, co-niac, croa-zi-e-ră. 

 

9. Menţionaţi modul şi timpul verbelor din enunţurile: 1. Trăiască mirii! 2. Zâmbească întreaga 

natură. 3. Vântu-n trestii lin foşnească… 4. Vorbeşte toată ziua. 

a. 1,2,3-conj.prez.;  b. 1,2,3-imperativ;      c. 1-imperativ, 2, 3-conj. prez.;      d. 1,2,3,4-conj.prez.  

                                             
10. Precizaţi varianta corectă în care se regăseşte numărul de greşeli din enunţul: Duceteai 

învârtindute  să te duci! 

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



11. Menţionează varianta în care cuvântul s-a format prin derivare cu sufixul –tor: 

a. privitor;                           b. amator;                            c. autor;                              d. spectator. 

    

12. Prepoziţiile specifice  de genitiv se află în seria: 

a. mulţumită, datorită, contra, împotriva;          c. asupra, împotriva, contra, deasupra; 

b. conform, înaintea, deasupra, asupra;              d. potrivit, înapoia, deasupra, graţie. 

                                                         

13. Alegeţi varianta în care numărul diftongilor din versurile următoare: Voioşi ca şoimul cel 

uşor/ Ce zboară de pe munte,/ Aveam chiar pene la picior/ Ş-aveam şi pene-n frunte. (V. 

Alecsandri)  este corect scris: 

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

                                      

14. Indică varianta în care cuvântul predecesor nu înseamnă: 

a. urmaş;                         b. premergător;                   c. înaintaş;              d. precursor.      

                                     

15. Formele verbale corecte sunt în seria: 

a. (eu) aseamăn, enumăr, înfăşur, leagăn, cheltui-cheltuiesc;  

b. (eu) aseamăn, enumer, înfăşor, leagăn, cheltui-cheltuiesc; 

c. (eu) asemăn, enumer, înfăşur, legăn, cheltui-cheltuiesc;  

d. (eu) asemăn, enumăr, înfăşor, legăn, cheltui-cheltuiesc. 

                                 

16. Fraza  este scrisă corect în varianta:  

a. Cel ce-l vede să-l anunţe.          b. Ce-l cel vede să-l anunţe. 

c.  Cel cel vede să-l anunţe.          d. Ce-l ce-l vede să-l anunţe. 

                                

17. În enunţul: Cheflii geamgi nui agrează pe proprii copiii zurbagiii. există: 

a. patru greşeli;            b. cinci greşeli;            c. şapte greşeli.           d. şase greşeli;            

                       

18. Indicaţi seria care conţine formele corecte de genitiv-dativ, singular, cu articol hotărât: 

a. cinstei, lenei, onoarei, gardei, bunichii;               c. cinstei, lenei, onoarei, gărzii, bunicii; 

b. cinstii, lenii, onoarei, gărzii, bunicăi;                  d. cinstei, lenii, onoarii, gărzii, bunicii. 

                                      

19.Verbul a fi din enunţurile: 1. Este toamnă. 2. Mi-e sete. 3. Era un ger amarnic. 4. Ar fi trebuit 

să mergi acolo. 5. Este în curte. este predicativ în seria: 

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

                                     

20. Precizaţi numărul articolelor existente în cuvintele şi sintagmele următoare: acea perdea a 

norilor, cel mai de jos, cărţile a doi dintre ei, o poartă de senin, basma, măsea. 

a. zece,                        b. opt;          c. cinci;                                          d. şapte.                      

      

 

 

 

     



21. Identificaţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din enunţurile următoare: 1. 

Harnicului i se cuvin laude. 2. Copilului îi este sete. 3. Fiul său este student. 4. Şi-a spus părerea 

despre cele întâmplate. 5. Nu mă interesează opinia lui.   

a. subiect, nume predicativ, nume predicativ, complement direct, subiect; 

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

c. complement direct, subiect, nume predicativ, subiect, complement direct; 

d. complement direct, nume predicativ, nume predicativ, complement direct, complement direct.   

                            

22. Menţionaţi funcţiile sintactice ale substantivelor din fraza: Fătul meu, tu părinţi n-ai, carte 

multă nu ţi-e dat să înveţi, că nu prea eşti deştept, slugă nu te poţi face, că eşti cam leneş. (I.L. 

Caragiale) 

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

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

c. fără funcţie sintactică, compl. direct, compl. direct, nume predicativ. 

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

                                   

23. Seria în care există pronume reflexive din următoarele structuri este: 1. Te-a anunţat; 2. Te-ai 

deplasat; 3. Îţi împrumută; 4. Îţi aminteşti; 5. S-ar mira; 6. Vă comunică; 7. Aducându-şi; 8. Vă 

echipaţi. 

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

                                    

24. Numărul de greşeli existent în enunţul: Hazlii voştrii colegi mi-au mărturisit, că le-ar place 

să pună în şcenă o comedie a lui I. L. Caragiale. 

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

 

25. Funcţia sintactică a substantivelor subliniate din textul: Un cuptor e roşul soare/ Şi cărbune 

sub picioare/ E nisipul. (G. Coşbuc) este corectă în seria:  

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

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

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

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

 

26. Identifică conjuncţia care poate avea mai multe valori morfologice: 

a. că, deci, deoarece;                                                c. ca să, fiindcă, dacă;           

b. şi, dar, iar;                                                            d. dar; ca să, deci. 

                  
27. Menţionaţi seria care conţine numai conjuncţii coordonatoare: 

a. nici, fie, aşadar, de;                           b. dar, or, însă, ba, fie;     

c. deci, şi, ca pentru;                             d. ca să, sau, şi, ori. 

                  
28. Precizaţi seria care conţine numai conjuncţii subordonatoare: 

a. deşi, iar, pentru, ca să, dacă;                          c. de aceea, sau, întrucât, încât; 

b. deoarece, fiindcă, deşi, încât;                         d. ori, sau, nici, deşi.   

             

                    



29. Indicaţi seria în care raportul de coordonare adversativă este stabilit prin locuţiune 

conjuncţională: 

a. aşa că, nici să, fără să;       b. fără să;                     c. numai că;              d.  pentru că.   

                       

30. Menţionaţi seria corectă de forme verbale: 

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

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

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

d. (eu) pustiii, (el) se sfii,  (tu) creezi, (el) aşează, (tu) o să fii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                   Timp de lucru: 2 ore. 

 


