
LIMBA ROMÂNĂ 
 

Clasa  I  
 

AlegeŃi răspunsul corect : 
 
1. Câte silabe are cuvântul "recapitulare" 
a) o silabă    b) 3 silabe    c) 5 silabe    d) 6 silabe    e) 4 silabe 
 
2. Care este opusul cuvântului "mic" 
a) gros    b) mult    c) lung    d) gras    e) mare 
 
3. Care este cuvântul care are acelaşi înŃeles cu cuvântul "vesel" 
a) darnic    b) harnic    c) bucuros    d) priceput    e) egoist 
 
4. Care dintre cuvintele următoare nu-şi schimbă înŃelesul dacă  
schimbăm ordinea literelor : 
a) car    b) rar    c) mac    d) iar    e) lac 
 
5. ÎncercuiŃi silaba care lipseşte pentru a forma un cuvânt nume  
de fructe : ci _ şe : 
a) ne    b) pe    c) ce    d) me    e) re 
 
6. Cum se scrie corect : 
a) ghicitoare  b) gicitoare  c) ghecitoare  d) ghicitorie  e) ghicetoare 
 
7. Cum se scrie corect : 
a) chilogram  b) ghilogram  c) kilogram  d) kilocram   e) gilogram 
 
8. Cum se scrie corect : 
a) ecserciŃiu  b) eserciŃiu  c) ezerciŃiu  d) exerciŃiu  e) exirciŃiu 
 
9. Dintre cuvintele date identificaŃi cuvântul care arată mai multe  
obiecte : 
a) rochie    b) creioane    c) floare    d) umbrelă    e) copac 
 
10. Cuvântul "scafandrii" se desparte în silabe astfel : 
a) sca-fan-drii    b) scaf-an-drii    c)  sca-fan-dri-i 
d) scaf-and-rii    e) sca-fand-rii 
 
11. Ce semn de punctuaŃie se pune după propoziŃia : 
"Când mergeŃi în excursie" 
a) semnul exclamării (!)   b) semnul întrebării (?)   c) punct (.) 
d) liniuŃă de dialog (—)    e) punct şi virgulă (;) 
 
12. Linia de dialog se pune : 
a) înaintea unei propoziŃii enunŃiative 
b) înaintea unei propoziŃii exclamative 
c) înaintea unei propoziŃii interogative  
d) înaintea unui dialog dintre două sau mai multe persoane 
e) înaintea unei propoziŃii cu mai mult de patru cuvinte 
 



13. Care nume de animal este răspunsul la următoarea ghicitoare: 
„Umblă moşul pe cărare 
  Cu multe ace în spinare” 
a) iepurele    b) ursul    c) ariciul    d) vulpea    e) veveriŃa 
 
14. Povestea „PunguŃa cu doi bani” este scrisă de : 
a) Elena Faraga    b) Ion Creangă    c) Mihai Eminescu 
d) Anton Pann      e) FraŃii Anderssen 
 
15. Cum se scrie corect : 
a) îngeŃată  b) îngheŃată  c) încheŃată  d) îngheŃetă   e) înghiŃată 
 
 
 

Clasa a II a 
 

1. Din câte cuvinte este alcătuită propoziŃia : 
„— Copii, cartea este cel mai bun prieten” 
a) 5    b) 6    c) 7    d) 8    e) 9 
 
2. Care este enunŃul scris corect : 
a) GeorghiŃă are un ghiozdan nou. 
b) GheorghiŃă are un gheozdan nou. 
c) GheorghiŃă are un ghiozdan nou. 
d) GheorgiŃă are un ghiozdan nou. 
e) GheorghiŃă are un giozdan nou. 
 
3. Care dintre enunŃurile următoare nu se potrivesc anotimpului  
primăvara : 
a) încolŃeşte iarba    b) se întorc păsările călătoare 
c) cad frunzele uscate    d) înfloresc pomii    e) apar ghioceii 
 
4. Care este varianta corectă ? 
a) bă-ieŃii    b) bă-ie-Ńii    c) bă-ie-Ńi-i    d) bă-ieŃi-i    e) băie-Ńii 
 
5. Care din următoarele cuvinte au acelaşi înŃeles cu „a rosti”: 
a) a tăcea    b) a spune    c) a amuŃi    d) a tăinui    e) a gândi 
 
6. Care este autorul poeziei „Iarna pe uliŃă” : 
a) Vasile Alecsandri      b) George Coşbuc   c) Tudor Arghezi 
d) George Topârceanu   e) Mihai Eminescu 
 
7. Ce vocală lipseşte în toate cuvintele : 
lacom_  ;  prăjitur_   ;   mănânc_   ;  barb _ 
a) o    b) a    c) e    d) ă    e) i 
 
8. Ce cuvânt nu este scris corect : 
1 punct din oficiu 
 
9. Cine sunt strămoşii noştri : 
a) romanii  b) dacii  c) dacii şi romanii  d) geto-dacii  e) saxonii 
 



 
10. Din câte silabe este format cuvântul gimnastică : 
a) 2 silabe  b) 3 silabe  c) 5 silabe   d) 4 silabe  e) 6 silabe 
 
11. În propoziŃia „Tricoul lui Andrei a intrat la apă”, care este 
înŃelesul expresiei subliniate : 
1 punct din oficiu 
 
12. „Să nu ieşi niciodată din vorba mea” se poate înlocui cu : 
a) să fii ascultător    b) să fii atent    c) să fii silitor 
d) să fii de acord cu mine    e) să nu vorbeşti mult 
 
13. Cum este corect : 
a) Am pornito la vale, într-un vuiet şi într-o pulbere de zăpadă 
b) Am pornit-o la vale, într-un vuiet şi într-o pulbere de zăpadă 
c) Am pornit-o la vale, întrun vuiet şi într-o pulbere de zăpadă 
d) Am pornit-o la vale, într-un vuiet şi întro pulbere de zăpadă 
e) Am porni-to la vale, într-un vuiet şi într-o pulbere de zăpadă 
 
14. RecunoaşteŃi cuvintele care au în dreptul lor înŃeles opus : 
a) frumos-gingaş, drept-plan, obraznic-rău  
b) bun-rău, alb-negru, lumină-întuneric  
c) copil-băieŃel, şcoală-clădire, carte-roman 
d) greu-mare, repede-rapid, nepriceput-neştiutor 
e) silitor-harnic, ghiozdan-mapă, atent-vioi 
 
15) Alege varianta corectă : 
a) ―Patrocle; ştii de ce mă tem eu ? 
b) ―Patrocle, ştii de ce mă tem eu ? 
c) ―Patrocle  ştii de ce mă tem eu ? 
d) ―Patrocle, ştii de ce mă tem eu . 
e)     Patrocle, ştii de ce mă tem eu ! 
 

Clasa a III a 
 

1. Cuvântul „Georgeta” are : 
a) două silabe    b) şase silabe    c) trei silabe     
d) patru silabe   e) cinci silabe 
 
2. Cum se scrie corect ? 
a) optisprezece    b) optâsprezece     c) opt spre zece 
d) opt sprăzece    e) optsprezece 
 
3. Substantivele proprii : 
a) se scriu cu literă mică     b) se scriu întotdeauna cu literă mare 
c) se scriu cu literă mică oriunde se găsesc 
 
4. Care formulare este scrisă corect ? 
a) Unchiul i-a dat bani nepotului să ia îngheŃată. 
b) Unchiul i-a dat bani nepotului să i-a îngheŃată. 
c) Unchiul ia dat bani nepotului să ia îngheŃată. 
d) Unchiul ia dat bani nepotului să i-a îngheŃată. 



 
5. Cum se scrie corect : 
a) Norii cenuşii vestesc ploaia.  b) Cenuşii nori vestesc ploaia. 
c) Cenuşiii nori vestesc ploaia.  d) Cenuşii norii vestesc ploaia. 
 
6. În propoziŃia : „Să nu ai încredere în leneşul om.”  
Cuvântul subliniat este : 
1 punct din oficiu 
 
7. În care propoziŃie verbul „a cânta” se află la numărul plural : 
a) Ea cântă minunat b) Elevii cântă în corul şcolii 
c) El cântă împreună cu colegii săi   d) Andrei a cântat la vioară 
 
8. Cuvântul „constructor” se desparte corect : 
a) cons-truc-tor   b) con-stru-ctor   c) con-struc-tor  d) cons-tru-ctor 
 
9. Recunoaşte varianta în care grupul de cuvinte au înŃeles asemănător : 
a) lumină, victorie, biruinŃă, soare.  b) greu, frumos, întuneric, dreptate  
c) silitor, harnic, sârguincios, conştiincios  d) rece, bun, aici, acolo 
 
10. În care dintre exemplele de mai jos cuvântul „deschis” este adjectiv : 
a) FetiŃa vorbea deschis.  b) Costumul are culoare deschisă. 
c) Vântul a deschis fereastra.   d) Ne-a deschis uşa. 
 
11. Care dintre formele date este corectă : 
a) Rândunelele sau întors la cuiburile lor sau nu ? 
b) Rândunelele s-au întors la cuiburi sau nu ? 
c) Rândunelele s-au întors la cuiburi s-au nu ? 
d) Rândunelele sau întors la cuiburi s-au nu ? 
 
12. Forma corectă de plural a substantivului „corn” este : 
a) corni    b) cornuri   c) corne   d) toate în funcŃie de sensul cuvântului 
 
13. AlegeŃi varianta corectă : 
a) Anul trecut neam dus în Deltă cu un neam de-al meu. 
b) Anul trecut ne-am dus în Deltă cu un ne-am de-al meu. 
c) Anul trecut ne-am dus în Deltă cu un neam de-al meu. 
d) Anul trecut neam dus în Deltă cu un ne-am de-al meu. 
 
14. AlegeŃi propoziŃia în care „neobosit” este ca parte de vorbire substantiv : 
a) Călătorul neobosit se bucură de frumuseŃea munŃilor. 
b) Un neobosit se bucură de frumuseŃea munŃilor. 
c) Adevăratul călător va colinda neobosit. 
 
15. AlegeŃi varianta doar cu substantive proprii : 
a) soare, barcă, Maria   b) merge, Andrei, ConstanŃa 
c) frumos, harnic, bun  d) Bucureşti, Ana, Dunăre, România 
 
16. Cum este corect ? 
a) Maria s-a întors de la şcoală cu bunica sa. 
b) Maria sa întors de la şcoală cu bunica s-a. 
c) Maria s-a întors de la şcoală cu bunica s-a. 



d) Maria sa întors de la şcoală cu bunica sa. 
 
17. Cine este autorul cărŃii „Dumbrava minunată” : 
a) Mihai Eminescu   b) Mihail Sadoveanu   c) Tudor Arghezi 
d) George Coşbuc    e) Marin Preda 
 
18. AlegeŃi varianta doar cu substantive comune : 
a) măr, CarpaŃi, pleacă   b) elefant, nori, cărŃi, câmpie 
c) tu, carne, dulap, braŃ  d) maşină, Oradea, Anca  
 
19. Cum este corect ? 
a) Ai vrut săi dai ceva ?    b) A-i vrut să-i dai ceva ? 
c) Ai vrut să-i dai ceva ?   d) A-i vrut săi dai ceva ? 
 
20. În care dintre propoziŃii cuvântul „nouă” este numeral : 
a) Nouă ne-a aprobat cererea. b) Mi-am cumpărat o haină nouă. 
c) Locuiesc la numărul nouă. d) Rochia Andreei este foarte nouă. 
 

 
Clasa a IV a 

 
1. Câte silabe are cuvântul „întruchipează” ? 
a) 1 silabă   b) 2 silabe   c) 3 silabe   d) 4 silabe   e) 5 silabe 
 
2. Găseşte cuvântul care are înŃeles asemănător cuvântului „sprinten” : 
a) vioi    b) slab   c) neascultător   d) ager   e) cinstit 
 
3. Care dintre cuvintele următoare este opus ca înŃeles cuvântului „harnic” : 
a) dibaci   b) isteŃ   c) nepriceput   d) duşmănos   e) leneş 
 
4. Se dau cuvintele : omenesc, om, omenie, neomenie, omenire, omuleŃ. 
    Acest grup de cuvinte reprezintă : 
1 punct din oficiu 
 
5. În propoziŃia : „Fratele Mariei era bun de gură”, cuvintele subliniate 
pot fi înlocuite cu : 
1 punct din oficiu 
 
6. Cum se scrie corect ? 
a) Cerul se înorează     b) Cerul se înnourează    
c) Cerul se înourează   d) Cerul se înnorează 
 
7. AlegeŃi forma corectă : 
a) I-am dat lui Marina cartea preferată. 
b) I-am dat  Marinei cartea preferată. 
c) I-am dat Marinii cartea preferată. 
 
8. Dintre exemplele date, alegeŃi propoziŃia scrisă corect : 
a) Cartea aceia mi-a plăcut mult. 
b) Cartea aceea mi-a plăcut mult. 
c) Cartea aceiea mi-a plăcut mult. 
 



9. Cuvântul „sculptor” se desparte în silabe astfel : 
a) sculp-tor   b) scul-ptor   c) scu-lptor   d) scu-lp-tor 
 
10. Cum se scrie corect ? 
1 punct din oficiu 
 
11. În propoziŃia „Irina culege flori din grădina mamei sale”, subiectul este: 
a) culege   b) flori   c) Irina   d) grădina   e) mamei 
 
12. PropoziŃia simplă este alcătuită din : 
a) subiect   b) atribut   c) părŃi principale de propoziŃie 
d) două cuvinte   e) părŃi secundare de propoziŃie 
 
13. PropoziŃia „Cum era împărăteasa ?” este o propoziŃie : 
a) enunŃiativă   b) interogativă    c) exclamativă   d) comunicativă 
 
14. Care verb din următoarele, este la timpul viitor : 
a) mănânc   b) spuneai   c) citea    d) va pleca    e) terminase 
 
15. Care substantiv din următoarele este propriu : 
1 punct din oficiu 
 
16. Din părŃile de vorbire date, alegeŃi numeralul : 
a) aleargă   b) patru   c) frumoasă   d) eu   e) floare 
 
17. În care din următoarele propoziŃii substantivul „fructele” are 
rol de subiect ? 
a) Fructele aurii l-au îmbiat cu aroma lor. 
b) Am cules fructele cu mare grabă. 
c) Acestea sunt fructele mele. 
 
18. În propoziŃia : „O şosea dreaptă, mărginită de plopi foşnitori,  
ducea spre oraşul lor natal”, cuvântul subliniat are rol de : 
1 punct din oficiu 
 
19. În care din propoziŃiile următoare, verbul „a fi” poate fi înlocuit  
cu „a exista” 
a) Acolo în stufărişul înalt sunt lişiŃe multe. 
b) Cocoşul acela negru este ceasornicul curŃii mele. 
c) Oraşul Bucureşti este recunoscut pentru ospitalitatea locuitorilor lui. 
d) Casa vânătorului este în mijlocul pădurii. 
 
20. Se dă propoziŃia : „Pe malul mării este un sat de pescari”.  
      Care este predicatul ? 
a) este un sat   b) este   c) este un sat de pescari   d) de pescari 
 

 
 

Clasa a V a 
 
1. SchiŃa este : 
a) operă literară  de foarte mare întindere cu personaje  



      numeroase: 
b) operă literară în versuri cu puŃine personaje; 
c) operă literară cu subiect fantastic; 
d) operă literară în care personajele sunt personificate; 
e) operă literară de mica întindere şi cu un număr mic  

      de personaje.   
 
2. Rezumatul este : 
a) redarea pe scurt a unei opere literare; 
b) operă literară de întindere mijlocie ;  c) o poezie scurtă; 
d) o povestire cu multe personaje;  e) o descriere în versuri. 
 
3.  Personificarea este :              
a)  o opera epica în proza;    b) o opera lirica în versuri; 
c) un mod de expunere;       d)  o figură de stil; 
d) o opera epica de întindere mica. 

 
4. În basm : 
a) există personaje cu puteri supranaturale; b) răul învinge în final; 
c) nu există dialoguri ca mod de expunere; 
d)  nu este prezentă personificarea;  e) animalele nu sunt prezente  

 
5. Dialogul : 
a) este utilizat întotdeauna în poezie; 
b) este prezent în rezumat; 
c) redă vorbirea directă dintre doua personaje; 
d) nu este utilizat în basm; 
e) este utilizat în vorbirea indirectă.  

 
6. IdentificaŃi substantivul : 
a) a merge;  b) dânsul;  c) pahar;  d) albastru;  e)al treilea.             

 
7. Verbul “dansez” este la modul indicativ timpul :                             
a)  prezent;    b) viitor;     c) imperfect;   
d)    perfect simplu;            e) mai mult ca perfect.                                             

 
      8. În propoziŃia “Doctorul îşi adună puterile” cuvântul  
          subliniat este :                                   

a) atribut;    b) complement;  c) predicat; 
d)    subiect;   e) nume predicativ.                           

  
      9. Care este cazul numeralului din propoziŃia 
           “ I-am gasit pe cei şapte”.    
      a) Nominativ;  b) Genitiv;  c) Dativ;   d) Acuzativ; e) Vocativ.                 

 
10. Identifica interjectia din propozitia:  
     “Padurea verde făcea vâj mereu”.      

      a)  pădurea;   b) verde;  c) făcea;   d) vâj;   e) mereu.                       
 
 
 
 



11. Sinonimele sunt : 
a) cuvinte cu înŃeles opus;  b) înŃeles asemănător; 
c)  cuvinte care au ieşit din limba româna; 
d)  cuvinte folosite doar în anumite regiuni; 
e)  cuvinte cu înŃeles total diferit şi formă aproape identică.         

 
      12. Antonimul cuvântului “trist” este:       

a) supărat;  b) interesant; c) vesel; d) vorbăreŃ; e) leneş. 
  
      13. Ce este scrisoarea ?              

a) o invitaŃie la o serbare;  b) o cerere adresată directorului şcolii; 
c)  transmiterea gândurilor în scris, prin intermediul poştei  
     sau al unei persoane; 
d) un mesaj foarte scurt;    e) un act oficial.  

 
14. Care dintre pronumele următoare reprezintă forma pronumelui  
     de persoana a doua plural ?    
a) noi;  b) voi;  c) ei;  d) ele;  e) tu.         

 
      15. Care dintre următoarele cuvinte este un numeral cardinal ?    

a) al doilea;  b) noi;  c) doi;  d) soare;  e) frumos. 
 
      16. În propoziŃia “ Copiii sunt frumoşi prin inocenŃa lor” predicatul este:      

a) sunt ; b) frumoşi; c) sunt frumoşi; d) sunt copiii; e) sunt prin inocenŃa. 
  

17. În propozitia “ Povestea elevilor cuminŃi a fost deosebită”  
      atributul substantival este:      
a) deosebită;  b) cuminŃi; c) elevilor;  d) povestea;  e) a fost. 

 
18.  Pronumele personal de politeŃe este :     
a) eu;  b) dînsul;  c) dumneavoastră; d) voi; e) noi. 

 
19.  Substantivul propriu din propoziŃia “ Imnul este cântecul cel mai  
       important pentru România”:     
a) cântec;  b) important;  c) România;  d) Imnul;  e) este. 
 
20. PropoziŃia următoare :”Imensul parc este în oraşul lui” este alcătuită  
      după următoarea schemă :     
a) Subiect + Atribut + Predicat verbal + Complement + Atribut; 
b) Atribut + Subiect + Predicat verbal + Complement + Atribut; 
c) Atribut + Subiect + Predicat nominal + Atribut; 
d) Subiect + Complement + Predicat verbal + Complement + Atribut; 
e) Complement + Subiect + Predicat nominal + Atribut. 

 
 

Clasa VI –a 
  
1. Modul de expunere prin care se prezintă finalul acŃiunii într-o opera  
      literară este: 
a) expoziŃiunea; b) intriga; c) desfaşurarea acŃiunii; 
d) punctul culminant;          e) deznodământul. 
 



2. Doina este: 
a) operă epică în versuri;  b) operă lirică în proza; 
c)   operă lirică în versuri;  d) operă literară de foarte mare întindere; 
e) operă literară în care nu există figura de stil personificare. 
 
3. Balada este: 
a) operă epică în versuri;  b) operă lirică în versuri; 
c)   operă lirică în proză;    d) operă epică în proză 
e )  operă literară cu un numar foarte mare de personaje. 
 
4. Fabula este: 
a) operă epică de foarte mare întindere; 
b) operă epică în care sunt exprimate sentimente de dor,  
      de jale,de dragoste; 
c) operă lirică ce se aseamănă cu doina ; 
d) operă literară în care există animale ca personaje; 
e) operă literară în care nu exista personificare; 
 
5. Ce este verbul : 
a) parte a de propoziŃie care exprimă acŃiunea , starea sau existenŃa; 
b) partea de vorbire care exprimă acŃiunea, starea sau existenŃa; 
c) partea de vorbire care exprimă o însuşire a substantivului; 
d) p artea de vorbire care Ńine locul unui substantiv; 
e) partea de vorbire care denumeşte obiecte, fiinŃe, fenomene ale naturii. 
 
6. Forma verbului “aş cânta” este la modul :  
a) imperativ; b) indicativ; c) condiŃional optativ; d) conjunctiv ; e) supin    
 
7. Substantivul colectiv este: 
a) copil;  b) casă;  c) clasă;  d) creioane;  e) sticlă.                
 
8. Pronumele personal la persoana a doua plural este: 
a) noi;  b) voi;  c) ei;  d) tu;  e) eu. 
 
9. Numeralul “doi” din propoziŃia :”Doi au părăsit clasa” are funcŃia de : 
a) comlement;  b) atribut;  c) predicat verbal; 
d) predicat nominal;           e) subiect. 
 
10. Adjectivul “strălucitor” din propoziŃia “ Soarele strălucitor este pe cer” 
      are funcŃia de : 
a) nume predicativ;     b) atribut adjectival;    c) atribut substantival; 
d) complement direct;  e)complement indirect. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Substantivul “cerului” din propoziŃia “Culoarea cerului este interesantă” 
      este în cazul:  
a) nominativ;  b) genitiv;  c) dativ;  d) acuzativ;  e) vocativ. 



 
12. StabiliŃi felul rimei din versurile : 
                                      ”Răsărit-a luna-n prag, 
                                        Nu-i aici cine mi-i drag. 
                Răsărit-a luna-n şură, 
                Nu-i aici cine-mi dă gură.” 
a) monorimă;  b) rimă împerecheată;  c) rimă încrucişată; 
d) rimă îmbrăŃişată;   e) nu există rimă. 
 
13. Identifică figura de stil prezentă în structura: “Stau ca pe spini” 
a) epitet;   b) metaforă;   c) comparaŃie;   
d)   personificare;    e) enumeraŃie. 
 
14. În propoziŃia  “Albastrul mai a revenit” cuvintul  subliniat este : 
a) adjectiv;  b) adverb;  c) substantiv;  d) verb;  e) articol. 
 
15. În propoziŃia :”Deasupra cerului sunt nori “ cuvântul subliniat are valoare  
      morfologică de : 
a) prepoziŃie;  b) adverb;  c) articol;  d) adjectiv;  e) substantiv. 
 
16. Cuvântul care conŃine un diftong: 
a) leu;  b) bani;  c) leoaică ;  d) prunc;  e) aur. 
 
17. Cuvântul derivat cu sufix este: 
a) aur;  b) auriu;  c) pamânt;  d) a clipi;  e) a reciti. 
 
18. Cuvintele “eminent” ,”iminent” sunt: 
a) sinonime; b) antonime; c) paronime; d) omonime; e) regionalisme. 
 
19. ”ImaginaŃie” se desparte corect în silabe: 
      a)   i-mag-i-na-Ńi-e;   b) im-ag-in-aŃi-e;   c) i-mag-ina-Ńi-e; 
d)   i-ma-gi-na-Ńi-e;   e) ima-gina-Ńie; 
 
20. Adverbul “ mai bine “ este la gradul: 
a) pozitiv;  b) comparativ de superioritate;  c) comparativ de egalitate; 
d) superlativ relativ de superioritate;            e) superlativ absolut. 

 
 
 

Clasa a VII-a 
   
 
 

1. În opera lirică: 
a) sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor; 
b) sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect prin intermediul acŃiunii; 
c) sentimentele autorului sunt exprimate în mod direct; 
d) naraŃiunea este modul de expunere dominant; 
e) sunt prezente momentele subiectului. 

 
2. Balada populară: 

a)  are autor cunoscut; b) are autor necunoscut;  c) este operă lirică în versuri; 



d)  este operă lirică în proză;  e) este operă epică în proză  
 

3. Identifică figura de stil din propoziŃia:”Izvoarele murmură” : 
a) epitet;  b) comparaŃie; c) personificare; d) metaforă; e) hiperbolă. 

 
4.  Stabileşte numărul sunetelor şi literelor prezente în cuvântul “dulceaŃă”: 
a)  opt litere,şapte sunete;   b) opt litere,opt sunete; c) opt litere, şase sunete; 
d)  şapte litere, opt sunete;  e) şapte litere, şapte sunete. 
 

5. PropoziŃia :“Mă cuprinde o tristeŃe iremediabilă”, cuprinde un: 
a) regionalism; b) jargon; c) argou; d) sinonim; e) neologism. 

 
6. În enunŃul:” Acest om m-a ajutat”, acesta este: 
a) atribut adjectival;     b) atribut pronominal; c) subiect; 
d) complement direct;  e) complement indirect. 

 
7. În enunŃul :”Datoria ta este de a veni”, “de a veni” este: 
a) subiect; b) nume predicativ; c) atribut verbal; 
d) complement direct;  e) complement indirect . 

 
8. PrecizaŃi valoarea morfologica a cuvântului subliniat din  enunŃul: 

      ”Fiecare copil a întrebat de tine”:  
a) adjectiv; b) verb; c) substantiv; d) adverb; e) prepozitie.   

 
9. În enunŃul:”Mi-l  arunca în înaltul cerului”, cuvântul subliniat este la cazul: 
a) nominativ; b) genitiv; c) dativul etic; d) dativul posesiv; e) acuzativ. 

 
10. Atributul adjectival poate fi exprimat prin: 
a) pronume demonstrativ;  b) pronume posesiv;  c) numeral cu valoare adjectivală; 
d) substantiv comun ;   e) numeral cu valoare substantivala 

 
11. Partea de vorbire prin care este exprimat atributul din enunŃul: 

      ”Gestul de a fugi putea să-l salveze” este: 
a) adjectiv; b) verb; c) adverb; d) substantiv; e) interjecŃie. 

 
12. Figura de stil prezenta în enunŃul :” Îşi pleacă fruntea albă “ este: 

a) comparaŃie; b) epitet; c) hiperbolă; d) metafora; e) repetiŃie 
 
13. În propoziŃia:”El pare vesel astăzi”, verbul “a parea “ este: 

a) verb predicativ;   b) verb copulativ;   c) verb auxiliar; 
d) verb inpersonal;  e) predicat nominal incomplet. 

 
14. Identifică propoziŃia care are un predicat nominal: 

a) “Satul este pe deal”;    b) “Satul pare frumos”;    c) “Am ieşit pe uşă”; 
d) “Am insemnat tema”;  e) “Am fost chemat la şcoala” 

 
15. “Cartea de ieri a fost apreciatş”,”de ieri” are funcŃia de: 

a) complement indirect;  b) complement direct;  
c)   coplement circumstanŃial de timp;  d)  atribut adverbial; 

e) atribut substantival 
 
16. RecunoaşteŃi felul locuŃiunii din structura” Om de seamă”: 



a) locuŃiune substantivală;  b) locuŃiune verbală; c) locuŃiune adjectivală; 
d) locuŃiune adverbială;       e) locuŃiune conjuncŃională 

 
17. Adjectivul cel mai inteligent este la gradul: 

a) comparativ de superioritate;   b) superlativ relativ de superioritate; 
c)   superlativ absolut;   d) comparativ de egalitate;   e) pozitiv. 
 
18. Precizează felul rimei din strofa” : 
                          Români din patru unghiuri, acum ori niciodata 
                          UniŃi-vă-n cuget, uniŃi-vă-n simŃiri! 
                          StrigaŃi în lumea largă ca Dunarea-i furată, 
                          Prin intrigă şi silă , viclene uneltiri”: 

a) rimă imbraŃisată;  b) rimă imperecheată;  c) rimă incrucişată; 
d) monorimă;            e) nu există rimă. 

 
19. În textul următor:”Şi după ce ne-am culcat cu toŃii, noi baieŃii, ca baieŃii,  
ne luam la hirjoană şi nu puteam adormi de incuri, pâna ce era nevoită biata  
mama să ne facă musai câte un şurub doua prin cap şi să ne deie câteva tăpăngele  
la spinare" modul de expunere dominant este: 

a) descrierea;  b) dialogul;  c) naraŃiunea la persoana intai; 
d) monologul; e)  naraŃiunea la persoana a doua. 

 
20. Cuvântul care conŃine un hiat este: 

a) soare;   b) aur;   c) ceas;   d) leoaică;   e) căpitan. 
 
 

Clasa a VIII-a 
 
1. Romanul este: 
a) operă lirică în proză;  b) operă epică în versuri; 
      c)   operă epică în proză de mică întindere; 
d)   operă epică în proză de întindere mijlocie; 
e) operă epică în proză de foarte mare întindere. 
 
2. În opera lirică : 
a) sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect prin intermediul  
      personajelor; 
b) sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect prin intermediul  
      acŃiunii; 
c) sentimentele autorului sunt exprimateî mod direct; 
d) modul de expunere dominant este narŃiunea; 
e) figura de stil dominanta este personificarea. 
 
3. Comedia: 
a) aparŃine genului epic;         b) aparŃine genului liric; 
c)   aparŃine genului dramatic;  d) se aseamănă cu basmul; 
e)   se aseamănă cu fabula.  
 
4. NaraŃiunea este modul de expunere în care: 
a) domină dialogul;  b) sunt utilizate foarte multe figuri de stil; 
c)   există trei elemente componente: narator, personaje, acŃiunea  



d) nu sunt personaje; e) nu exista acŃiune. 
 
5. Prin ce procedeu s-a format cuvântul “prim-ministru”: 
a) compunere prin contopire;  b) compunere prin alăturare; 
c)   compunere prin abreviere;  d) derivare cu perfix; 
e) derivare cu prefix şi sufix. 
 
6. Antonimul cuvântului “dificil” este; 
a) greu;  b) uşor;  c) interesant;  d) colorat;  e) înstelat. 
 
7. Cuvântul care conŃine un hiat este: 
a) ceartă;  b) aur;  c) soare;  d) covor;  e) aripă. 
 
8. Stabileşte felul rimei din versurile: 
                                            ” Deschid cu teamă uşa cămării de-altă dată 
                                         Cu cheia ruginită a raiului oprit, 
                                         Trezind în taină mare a poamelor, smerit, 
                                         Mireasma şi răcoarea şi umbra lor uitată.” 
a) rimă împerecheată;  b) rimă încrucişată;  c) rimă îmbraŃişată; 
d) monorimă;               e) nu există rimă. 
 
9. Precizează cazul cuvântului subliniat din propoziŃia:  
                                                “Parerea lor s-a opus convingerilor noastre.”   
a) nominativ;  b) genitiv;  c) dativ;  d) acuzativ;  e) vocativ. 
 
10. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din propoziŃia : 
                                               ”Tu puteai veni la întilnire”. 
a) adjectiv;  b) pronume;  c) substantiv ;  d) verb;  e) adverb. 
 
11. Identifică verbul la timpul viitor, modul indicativ: 
a) aş citi;  b) va citi;  c) să citească;  d) citea;  e) citeşte. 
 
12. Din punct de vedere sintactic cuvântul “floare” din propoziŃia: 
                                 ”O floare frumoasă este la ferastră” este: 
a) atribut; b) complent direct; c) complement indirect;  
d) subiect;  e) nume predicativ. 
 
13. PropoziŃia subordonată din fraza: 
                ”Mie-mi place să mă servească funcŃionarul cu tragere de inimă” este: 
a) completivă directă;   b) subiectivă;   c) predicativă; 
b) circumstanŃială de mod;                     e) atributivă. 
 
14. PropoziŃia subordonată din fraza:”Întrebarea este dacă vei veni.”este: 
a) subiectivă;  b) predicativă;  c) atributivă;  
d)   completivă directă;             e) completivă indirectă. 
 
15. În propoziŃia:”Am băgat de seamă observaŃia ta”, structura subliniată este: 
a) locuŃiune adjectivală;    b) locuŃiune verbală;   c) locuŃiune adverbială; 
d)   locuŃiune substantivală; e) locuŃiune pronominală. 
 
16. Substantivul este partea de vorbire care denumeşte: 
a) o însuşire a verbului;  b) obiecte, fiinŃe sau fenomene ale naturii; 



c)   acŃiunea, starea sau existenŃa;  d) un numar; 
e) o însuşire a adverbului. 
 
17. “Câte doi” este: 
a) numeral ordinal;      b) numeral cardinal;        c) numeral colectiv; 
d)   numeral distributiv; e) numeral adverbial. 
 
18. Intriga este un moment al subiectului care indică: 
a) locul, timpul şi personajele;    b) succesiunea întimplărilor; 
c)   momentul care declanăeaza acŃiunea; 
d)   momentul de maximă tensiune al operei;  e) finalul acŃiunii. 
 
19. Scrisoarea este: 
a) o inviŃatie la un spectacol;  b) o cerere adresata directorului şcolii; 
c)   un document oficial; 
d)   un mesaj transmis în scris prin poştă sau prin intermediul unei persoane; 
e)   un mesaj scurt de urgenŃă. 
 
20. Verbul urcând este la modul: 
a) indicativ;  b) conjunctiv;  c) gerunziu;  d) infinitiv;  e) imperativ 
 
 


