
Clasa a I a 
 

 1. Care cuvânt începe cu litera  “m”  ? 
 

     A) nasture ;      B) maşină ;    C) urcăm ;       D) amar ;      E) tren 
 

 2. Alege cuvântul format din trei silabe : 
 

     A) Ramona ;     B) penar ;     C) mac ;      D) călimară ;      E) nucă 
 

 3. Ce cuvânt se poate forma cu toate silabele date :   ra ,  me ,  ca  ?       
     A) caramea ;   B) caramele ;  C) carele ;   D) camera ;    E) macara       
     
 4. Alege cuvântul potrivit pentru a completa propoziŃia : 
     “Mălina …….. nouă creioane.”         
     A) Alina ;          B) era ;         C) sunt ;          D) mari ;          E) are 
 

 5. Al treilea cuvânt din propoziŃia : 
     “Simona scrie o scrisoare  Ioanei.” este : 
 

     A) scrie ;       B) o  ;      C) Ioanei ;       D) Simona ;      E) scrisoare 
 

 6. Silaba  “ma”  se află pe locul al doilea în cuvântul : 
 

     A) macara ;    B) amare ;   C) marama ;    D) călimară ;   E) maşina 
 

 7. Alege propoziŃia scrisă corect :       
     A) Mama duce un dar danei ;              B) mama duce un dar Danei ;    
     C) Mama duce undar Danei ;              D) Mama duce un dar Danei ;     
     E) Mama duce un Dar danei .       
    

 
   8. Câte silabe are cuvântul "recapitulare" 
 
 

       A) o silabă;   B) 3 silabe;   C) 5 silabe;    D) 6 silabe;   E) 4 silabe 
      
   9. Fiecare cuvânt al propoziŃiei :      “Nina era mare”           are câte : 
 

       A) 3 silabe;   B) 4 silabe;   C) o silabă;    D) 2 silabe;   E) 5 silabe 
 

 10. Dacă nu este rea, este ..... 
 

       A) caldă ;       B) leneşă ;      C) mare ;      D) uşoară ;       E) bună 
 

 11. Dacă  vei  scoate  prima  silabă  din  cuvântul  “conduce”,  
       vei obŃine cuvântul :       
       A) aduce ;     B) reduce ;     C) duce ;      D) ducea  ;      E) conduc       
     
 12. Ce cuvânt se formează din literele :   d ,  u ,  a ,  o ,  c  ?              
       A) coadă ;        B) dacă ;       C) coală ;       D) cadou ;       E) ocol 
 

 13. Alege cuvântul scris corect : 
 

       A) âncepe ;     B) mănînc  ;     C) grâu ;      D) pârîu ;      E) romîn 
 



 14. Ce literă lipseşte din cuvântul  „ le_ne ”  : 
 

       A) c ;              B) g ;                 C) m ;               D) t ;               E) a 
 

 15. Completează proverbul :   “Graba strică ……..”        
       A) masa ;       B) treaba ;      C) maşina ;       D) sapa ;       E) scara        
 
     
 
 

Clasa a II a 
 

 1. Orice carte este scrisă de un : 
 

     A) profesor ;    B) tânăr ;   C) director ;   D) autor ;   E) conducător 
 

 2. Alege cuvântul scris corect : 
 

     A) piceoare ;     B) giam ;     C) ceocan ;     D) ghiaŃă ;     E) ghindă 
 

 3. Alege cuvântul care nu este scris corect :       
     A) împărat ;                       B) bonboane ;                   C) îmbobocit ;     
     D) împădurit ;                    E) împreună       
     
 4. Găseşte cuvântul care nu este despărŃit corect în silabe :       
     A) moa - le ;                      B) ie – pu – re ;                       C) no - uă ;           
     D) iar - bă;                         E) mi – er – curi 
 

 5. Cuvântul   “comoară”  înseamnă : 
 

     A) mâncare ;                      B) bogăŃie  ;                           C) sărăcie ;       
     D) familie ;                        E) prietenie 
 

 6. Expresia  “o iau la sănătoasa”  înseamnă : 
 

     A) sunt sănătoasă ;                     B) sunt bolnavă ;              C) alerg ;     
     D) mă ascund ;                           E) strig 
 

 7. Alege răspunsul corect :  Semnul întrebării se foloseşte :       
     A) între cuvintele unei enumerări ;                 
     B) la sfârşitul propoziŃiei care exprimă o mirare ;    
     C) după propoziŃia care exprimă o constatare ;                 
     D) după propoziŃia care exprimă o întrebare ;     
     E) la sfârşitul propoziŃiei care exprimă o urare.       
     

 
   8. În cuvântul  "marinar"  sunt : 
 
 

       A) 4 vocale;  B) 2 vocale;  C) 7 vocale;  D) 5 vocale;  E) 3 vocale 
      
   9. Ce cuvânt se termină cu o consoană ? 
 

       A) murdar ;      B) carte ;       C) masa ;        D) eroi ;       E) tablou 
 

 10. Completează proverbul :  “Prietenul adevărat la ….. se cunoaşte” 
 



       A) sărăcie ;   B) bucurie ;   C) muncă ;    D) petrecere ;   E) nevoie 
 

 11. Găseşte cuvântul cu sens opus pentru cuvântul  “bucuros” :              
       A) vesel ;      B) trist ;      C) bolnav ;     D) inimos  ;      E) curajos       
     
 12. PropoziŃia :  “ - Fii cuminte, copile ! ”  exprimă :              
       A) o constatare ;                     B) o urare ;                    C) un salut ;         
       D) o poruncă ;                        E) o întrebare 
 

 13. Cuvântul cu sens asemănător pentru cuvântul    “vorbeşte”   este : 
 

       A) tace ;       B) spune  ;      C) râde ;       D) priveşte ;      E) plânge 
 

 14. Alege varianta corectă :  “….. mănâncă mure şi miere cu plăcere” 
 

       A) Moş Ene ;                   B) Moş Nicolae  ;           C) Moş Martin ; 
       D) Moş Crăciun ;             E) Moş Ion 
 

 15. Ce grup de litere se potriveşte ?   “e __ pă”        
       A) che ;             B) ce ;            C) chi ;             D) ghi ;          E) ghe        
 
 
 

Clasa a III -a 
 
 1. În ce propoziŃie s-au folosit corect semnele de punctuaŃie ? 
     A) – Gigel , stai cuminte !                 B) Gigel cumpără , creioane , cărŃi  şi caiete. 
     C) Ce frumoasă este primăvara .       D) Când vine trenul :    
     E) – Andrei vino în casă ! 
 
 2. Cuvântul care se poate scrie cu literele :  a , r , e , i , o , v ,  este :  
     A) avion;             B) avere;             C) ardei;              D) vioară;             E) viorea 
 
 3. Alege cuvântul scris corect : 
     A) chilometru ; B) egzamen ;       C) pics;        D) kilometru ;        E) bonboane 
 
 4. Alege  răspunsul corect şi complet pentru întrebarea : “Ce sărbătorim la Paşte?”         
     A) Învierea Domnului ;                        B) La Paşte sărbătorim Naşterea Domnului ;    
     C) La Paşte sărbătorim Botezul Domnului ;   
     D) La Paşte sărbătorim Învierea Domnului ;                
     E) La Paşte sărbătorim ÎnălŃarea Domnului . 
 
 5. Fiecare rând dintr-o poezie se numeşte : 
     A) propoziŃie ;          B) întrebare ;          C) vers ;         D) strofă ;         E) fragment  
   
 6. Prima parte a unei compuneri se numeşte : 
     A) cuprins ;      B) conversaŃie ;      C) încheiere ;     D) introducere ;      E) întrebare 
 
 7. Alege propoziŃia scrisă corect : 
     A) Mama ia cumpărat un stilou.                B) Alina şi Marian sau împrietenit.        
     C) Copilul sa jucat în camera sa.               D) Bunicul ne-a spus o întâmplare hazlie.  
     E) Azi neam întâlnit cu prietenii. 
 
 8. Spunem   “i se face inima cât un purice“  sau : 



     A) i se face rău ;                              B) i se face frică ;                C) i se face milă ;   
     D) are curaj ;                             E) este supărat . 

 
 9. Descoperă substantivul : 
     A) aleargă ;                  B) eu ;              C) patru  ;             D) ploaie ;           E) voios. 
  
10.Alege subsatntivul comun , la numărul singular :  
     A) maşini ;           B) Rodica ;          C) Bucureşti ;         D) filme ;        E) rândunică 
 
 11. Completează proverbul : “La pomul …… să nu te duci cu sacul !”  
       A) supărat ;            B) fuctifer ;         C) lăudat ;         D) uscat ;          E) înflorit 
 
 12. Înlocuieşte expresia  : “mort de curiozitate”  cu un cuvânt : 
       A) curajos ;          B) curios ;         C) îndrăzneŃ ;          D) silitor ;         E) harnic 
 
 13. Din propoziŃia : “Pinguinul …..  apropiat de ursuleŃ”  lipseşte : 
       A) sau ;              B) sa ;          C) s-a ;                 D) s-au ;                E) ia  
 
 14. Alege coloana care conŃine numai substantive :  
 

A)  B)  C)  D)  E) 
ştie  case  urs  pisică  trei 
fata  câini  frumos  floare  fluturi 
creion  Maria  vânt  aleargă  Bucureşti 

       
 15. Înlocuieşte substantivul propiu din propoziŃia :   “Acum Marian vine spre noi“, 
       cu un substantiv comun potrivit : 
       A) băiatul ;            B) Ileana ;           C) băieŃii ;           D) colegii ;         E) Andrei  
   
 16. Alege substantivul comun care poate înlocui grupul de substantive proprii : 
       “ România , FranŃa , Italia , Grecia “    
       A) ape ;                  B) fete ;               C) oraşe ;             D) Ńări ;               E) munŃi 
 
 17. Înlocuieşte în propoziŃie ce este subliniat , cu un cuvânt potrivit : 
       “Anul şcolar se termină în luna iunie“   
       A) începe ;                                        B) se încheie ;                          C) este evaluat    
       D) este analizat ;                               E) se desfăşoară 
 
 18. Denumeşte cu un singur cuvânt , următoarele  substantive comune  : 
       ceapă , cartof , ardei 
       A) cereale ;              B) legume  ;          C) fructe ;  D) flori  ;             E) pomi 

 
 19. Textul în versuri se numeşte : 
       A) povestire ;          B) basm ;          C) poveste ;         D) poezie ;         E) fragment 
 
 20. Alege substantivul format din trei silabe :  
       A) frumos ;          B) citeşte ;          C) scrisoare ;         D) băiat ;        E) apartament 
 
 

Clasa a IV -a 
 
 1. Ce semn de punctuaŃie lipseşte din textul de mai jos ? 
      Mama întreabă 
      - Victor, cine a spart vaza ?               A) virgula ;                     B) punctul ;                                          
     C) două puncte ;                        D) linia de dialog ;                     E) semnul întrebării 
 



 2. Cuvântul    “sabie“   este : 
     A) verb ;          B) adjectiv ;       C) substantiv ;        D) pronume ;         E) numeral 
 
 3. În propoziŃia :        “Geamul de la fereastră a fost spart cu mingea de Marian.“,  
     subiectul este :   A) Marian;    B) fereastră;     C) mingea;    D) geamul;     E) spart 
 
 4. Mihai Eminescu a fost :         
     A) pictor ;          B) poet ;         C) povestitor ;        D) compozitor ;         E) arhitect 
 

 

5. Folosind toate literele din diagrama alăturată  şi  
    urmărind un anumit traseu ,   obŃinem cuvântul :  
     
 
    A) RIMA ;               B) VARA ;            C) PRIMA ;  
        
    D) PARAVAN ;      E) PRIMAVARA 
    

 

 6. Alege propoziŃia scrisă corect : 
     A) Mama s-a dus la cumpărături.               B) Maria s-a supărat.        
     C) Prietenii să-i i-au adus un dar.               D) Marin spune car vrea încă o ciocolată.  
     E) Pe puişor la chemat cloşca. 
 
 7. “Î şi închipuia“    înseamnă : 
     A) se închina ;                                 B) îşi imagina ;                              C) îşi amintea ;    
     D) îşi îndeplinea ;                            E) se gândea  
 
 8. În propoziŃia :   “Soarele roşiatic şi vesel apare din marea strălucitoare şi calmă“     
     sunt :                                          A) 3 adjective ;                                 B) 5 adjective ;                              
     C) 2 adjective ;                          D) un adjectiv ;                                E) 4 adjective 
 
 9. Autorul volumului :   “Amintiri din copil ărie“    este : 
     A) Vasile Alecsandri ;                  B) Tudor Arghezi ;                   C) Ion Creangă ;  
     D) Mihai Eminescu ;                 E) Ion Luca Caragiale . 

 
  10. În propoziŃia : “Mihai este inginer“   , cuvântul  inginer  este :    

     A) subiect ;        B) predicat ;       C) nume predicativ ;      D) atribut ;     E) pronume 
 
 11. Alege propoziŃia scrisă corect : 
       A) Ei merge la şcoală.                      B) Elevii este cuminŃi.        C) Ea este elevă.                   
       D) Gigel şi Marcela culege flori.      E) Elevii scrie tema. 
   
 12. “Plouă cu găleata”  înseamnă : 
       A) plouă foarte tare ;                    B) plouă cu grindină ;            C) plouă mărunt ;           
       D) nu plouă ;                                E) plouă cu soare 
 
 13. PropoziŃia „Cum era împărăteasa ?” este o propoziŃie : 
       A) enunŃiativă ;                             B) interogativă ;                       C) exclamativă ;   
       D) comunicativă ;                         E) demonstratvă 
  
 14. Cuvântul  “sare”   în afară de substantive , mai poate fi  :  
       A) pronume ;          B) numeral ;         C) verv ;         D) adjectiv ;         E) atribut  

 
 15. Alege substantivul la genul neutru : 
       A) pădure ;          B) scaun ;         C) copac ;          D) scrisoare ;          E) director  
   
 16. 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. 
 
 17. Alege propoziŃia simplă : 
       A) Portocalele şi bananele sunt fructe exotice.       B) Au sosit Irina şi Marcela.           
       C) Pe masă sunt aranjate farfuriile.                         D) Problemele noi sunt dificile.       
       E) Maşinile merg cu mare viteză. 
 
 18. Alege verbul la timpul trecut  : 
       A) desemnează ;          B) vor merge  ;     C) este ;          D) au scris  ;         E) ştiu 

 
 19. Adjectivul  este partea de vorbire care denumeşte : 
       A) o acŃiune ;                                        B) o însuşire ;                                 C) fiinŃe ;          
       D) fenomene ale naturii ;                     E) ordinea abiectelor 
 
 20. Care poate fi cuvântul lipsă din propoziŃia : „Trenul pleacă la ora .............”  ? 
       A) doişpe;      B) doisprezece;     C) douăsprezece;      D) douşpe;     E) doisprăzece 
 
 

Clasa a V-a 
 
1. Regionalismele sunt: 
    A) cuvinte folosite numai în anumite zone ale Ńării;    B) cuvinte intrate recent în vorbire; 
    C) cuvinte ieşite din vorbire;              D) cuvinte specifice anumitor discipline; 
    E) mai multe figuri de stil în aceeaşi frază; 
 
2. Figura de stil determinând un substantiv sau un verb pentru a atribui unor obiecte sau     
     acŃiuni, însuşiri neaşteptate, neobişnuite în alte împrejurări, se numeşte:  
     A) personificare;        B) inversiune;       C) epitet;          D) comparaŃie;      E) repetiŃie; 
 
3. Compunerea în care se prezintă pe scurt conŃinutul unui text, reŃinând esenŃialul şi  
     eliminând  aspectele secundare se numeşte: 
    A) plan simplu de idei; B) plan dezvoltat de idei; C) povestire; 
    D) rezumat;              E) idee principală; 
 
4. 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. 
 
5. Personajul care apare într-o singură secvenŃă a unei opere epice se numeşte: 
    A) colectiv;              B) singular;       C) secundar;     D) episodic;       E) narator. 
   
6. CompoziŃia descriptivă care suprinde trăsături fizice şi sufleteşti ale unui personaj se   
    numeşte:  A) caracterizare;      B) schiŃă;          C) portret;         D) snoavă;         E) tablou. 
 
7. ArătaŃi varianta în care se indică greşit o schimbare produsă prin trecerea vorbirii directe  
     în vorbirea indirectă:                                             A) se elimină linia de dialog;      
     B) verbele de la conjunctiv trec la imperativ;       C) vocativele trec în acuzativ sau dativ;     
     D) exclamaŃiile sunt înlăturate;                             E) verbele trec la persoana a treia; 
 
8.  Personajele cu puteri fantastice, unele reprezentând binele şi răul, se întâlnesc în: 
     A) descriere;    B) legendă;        C) basm;       D) schiŃă;       E) naraŃiune. 



 
9.  În opera „ Amintiri din copilărie”  de Ion Creangă, în cea mai mare parte naratorul este: 
     A) autorul;     B) Nică;     C) Nică şi autorul ;    D) Smaranda Creangă;     E) alt personaj.  
10. Felul figurilor de stil din enunŃurile:  
        1 „ Ochii negri mi-au fost dragi/ că-s frumoşi ca şi doi fragi” ;  
   2 „– Cumătră, mă frig tare,  mă pârlesc, ard de tot, mor, nu mă lăsa!” ;  
             3 „ Glasul firav al vântului se stingea tainic şi lini ştea cucerea întinderile”   
      este corect indicat în varianta: 
      A) epitet şi comparaŃie în (1), (2) şi (3) 
      B) epitet şi comparaŃie în (1) şi (2 ); personificare în (3) 
      C) comparaŃie în (1) şi (2); enumeraŃie în (2); epitet în (3) 
      D) epitet în (1) şi (3), personificare în (2); enumeraŃie în (3); 
      E) epitet în (1) şi (3); enumeraŃie în (2); personificare în (3) 
 
 
11. În seria: plin, (a) refuza, (a) împărŃi, revenire, înŃelegător, (a) strânge, însorit, domnie  
      există :   A) numai verbe;    B) verbe şi substantive;    C) verbe, substantive şi adjective; 
               D) numai substantive;    E) substantive şi adjective; 
 
12. În frazele:  1 ” Tu ai fi mâncat o ciocolată, dar n-ai avut.”  
                        2  „ Voi nu înŃelegeŃi că nu am timp de discuŃii, fiindcă  ieri am pierdut        
                              vremea şi mâine voi răspunde”         numărul verbelor auxiliare este: 
      A) 3;   B) 4;  C) 5;  D) 6;  E) nici unul 
 
13. În seria: a avea, a fi, a lua, a vrea, a intra, a sosi, a ajuta, a ajunge unele verbe pot fi : 
      A) şi auxiliare şi predicative;     B) şi copulative şi predicative;       C) numai copulative;           
      D) numai predicative;            E) şi auxiliare şi copulative şi predicative; 
 
14. Formele verbale: ai spune; ai spus; (ocazia de) a-i spune sunt, în ordine, la modurile : 
      A) condiŃional-optativ; infinitiv; infinitiv;     B) indicativ; condiŃional-optativ; indicativ; 
 C) indicativ; indicativ; infinitiv.                     D) condiŃional-optativ; indicativ; infinitiv; 
 E) condiŃional-optativ; indicativ; indicativ.  
 
15. Sunt articulate cu articol hotărât toate substantivele din seria : 
      A) băiatul, peduncul, cărŃile;   B) obiectul, şcoala, măsea, cafea;  
      C) periile; peretele; paşii;         D) copiii; şosele; durerea;      E) codrii; geamgii; perdele. 
 
16. În frazele :  „ Dar cântecul îi suna în urechi ca o chemare la viaŃă, o îndemna spre ea.   
                            Prin glasul ei, pasărea ne spunea că totuşi este frumoasă această lume”   
       printre alte părŃi de vorbire, avem şi: 
       A) 7 substantive; 5 pronume; 5 prepoziŃii;      B) 5 substantive; 4 pronume; 7 prepoziŃii; 
  C) 7 substantive; 5 pronume; 7 prepoziŃii;      D) 6 substantive; 4 pronume; 5 prepoziŃii; 
  E) 6 substantive; 6 pronume; 7 prepoziŃii;  
 
17. În propoziŃiile: 1 CărŃile acestea  ni le-a dat cineva.  
                               2 De aici nimic nu este al vecinului.  
                               3 De aici nimic nu-i aparŃine vecinului  
       cazurile substantivelor sunt corect indicate în varianta : 
      A) nominativ (1);  genitiv (2); dativ (3);                B) acuzativ (1); genitiv (2); dativ (3);     
 C) acuzativ (1); dativ (2) şi (3);                  D nominativ (1);  genitiv (2), (3);  
 E) acuzativ (1), genitiv (2) şi (3). 
 
18. Partea de vorbire care leagă un complement sau un atribut de cuvântul determinat este: 
      A) articol;        B) conjuncŃie;         C) verb copulativ       D) adverb;        E) prepoziŃie; 



 
19. În fraza:    „ Al doilea  dintre săteni ne-a spus că acasă toŃi erau liniştiŃi, deşi vremea părea 

agitată” , partea de vorbire a cuvintelor subliniate este corect indicată în varianta:         
      (se consideră în ordinea din text) 
      A) numeral, prepoziŃie; substantiv; adverb;      B) numeral,  prepoziŃie, adverb,  adverb; 
 C) adjectiv, prepoziŃie, substantiv, substantiv;  D) numeral, prepoziŃie, adverb, adjectiv; 
 E) numeral, numeral, substantiv, adverb; 
 
20. În fraza:  „ Acei tigri fioroşi nu sunt obişnuiŃi să trăiască în imenşii noştrii codrii, prin 

urmare le-am spus îngrijitorilor că v-or murii fiind că sunt lăsaŃi în libertate„   există: 
      A) 7  greşeli;            B) 6 greşeli;          C) 5 greşeli;          D) 4 greşeli;         E) 3 greşeli;  
 
 

CLASA  A VI-a 
 
1. Descrierea literară în versuri sau în proză în care se înfăŃişează privelişti ample din     
    natură se numeşte:   A) pastel;   B) expoziŃiune;   C) tablou;  D) evocare;   E) monolog. 
 
2. Momentul subiectului care generează întâmplările neaşteptate dintr-o operă epică 
    se  numeşte:   A) rezumat;   B) intrigă;    C) acŃiune;    D) povestire;   E) deznodământ.  
 
3. Ordinea firească a momentelor subiectului unei opere epice este corect indicată în varianta: 
    A) expoziŃiune –> intrigă –> desfăşurarea acŃiunii –> punct culminant –> deznodământ; 
    B) intrigă –> desfăşurarea acŃiunii –> punct culminant –> expoziŃiune –> deznodământ; 
    C) intrigă –> expoziŃiune –> punct culminant –> desfăşurarea acŃiunii –> deznodământ; 
    D) intrigă –> punct culminant –> expoziŃiune –>  desfăşurarea acŃiunii –> deznodământ. 
    E) expoziŃiune –> desfăşurarea acŃiunii –> intrigă –>  punct culminant –> deznodământ. 
 
4. Povestirea amănunŃită a unei întâmplări sau modul desfăşurării unui eveniment se numeşte: 
    A) naraŃiune; B) autobiografie.; C) povestire;     D) evocare;     E) relatare 
 
5. Planul simplu al unui text ştiinŃific cuprinzând notarea concentrată şi sistematică a  
    datelor şi informaŃiilor principale din conŃinut se numeşte: 
    A) plan simplu de idei; B) plan dezvoltat de idei;  
    C) conspect;              D) rezumat;                         E) schiŃă. 
 
6. Cele două părŃi esenŃiale ale fabulei, ca specie literară epică, sunt corect indicate în  
    varianta:    A) desfăşurarea acŃiunii şi deznodământul;           
                      B) întâmplarea propriu-zisă şi morala;   C) naraŃiunea şi descrierea;                   
D) dialogul şi naraŃiunea;                        E) intriga şi deznodământul. 
 
7. ArătaŃi varianta care conŃine numai o scriere de interes personal: 
    A) cererea, scrisoarea, schiŃa;                B) fabula, anunŃul, reclama;  
    C) snoava, cartea poştală, telegrama;            D) cererea, anunŃul, balada;  
    E) cererea, scrisoarea, cartea poştală. 
 
8. ConŃine numai specii ale genului epic varianta: 
    A) basmul, schiŃa, pastelul;           B) doina, pastelul, snoava;  
    C) fabula, basmul, legenda;          D) schiŃa, basmul, doina;   
    E) snoava, pastelul, legenda. 
 
9. Pastelul nu este caracterizat prin trăsătura indicată în varianta: 
     A) exprimare directă a unei emoŃii; B) prezenŃa exclusivă a descrierii; 
     C) trăiri / sentimente legate de natură; D) caracter măreŃ, solemn, festiv; 



     E) imagini artistice dominante vizuale; 

10. În versurile:       „ Ardeau ca nişte facle vii/ în vârf de firave tulpini , /  îşi înălŃau râzând 
zglobii /  obrazul  dintre spini”  (Magda Isanos – Macii)                    avem ca figuri de stil: 

 A) o comparaŃie, o inversiune şi două epitete; 
      B) o comparaŃie, o personificare şi două epitete; 
      C) o personificare şi trei epitete;               D) o enumeraŃie, o personificare şi două epitete; 
 E) două enumeraŃii şi două epitete. 
 
 
11. Partea de vorbire care face legătura între două părŃi de propoziŃie de acelaşi fel sau între    
      două propoziŃii (de acelaşi fel sau diferite) se numeşte: 
 A) interjecŃie; B) conjuncŃie      C) prepoziŃie; D) adverb;  E) articol. 
 
12. Flexiunea substantivului constă în schimbarea formei acestuia după; 
 A) gen, număr, persoană;     B) gen, caz, persoană;          C) gen, număr, caz; 
 D) gen, număr, caz, timp;    E) gen, număr, caz, persoană. 
 
13. În propoziŃia:   „ Ai greşit spunându-i lui Mihai să nu plece”        cuvântul subliniat este: 
 A) verb predicativ;  B) verb copulativ;  C) marcă a modului condiŃional; 
 D) substantiv;   E) verb auxiliar. 
 
14. ArătaŃi varianta în care există cel puŃin un adjectiv fără grad de comparaŃie: 
 A) frumos, înalt, binevoitor, supărat; amabil;           B) sărac, slab, bun, drag; înŃelegător; 
 C) sănătos; atent; capabil; cunoscut;             D) călduros; elegant; superior; arhicunoscut;       
 E) plăcut; enervant; agitat; înălŃator;    
 
15. În fraza: „ Copilul rămase pe loc şi, neputându-se stăpâni, începu a plânge aşa de tare de se 

auzea din casă”  avem:            A) şase predicate;      B) cinci predicate;   
      C) patru predicate;                       D) trei predicate;                E) două predicate. 
 
16. În propoziŃiile: 1: El ar fi plecat cu noi.        2: Cineva este vinovat de asta.  
                          3: El a fost aseară pe la noi.    felul predicatelor este corect indicat în varianta: 
 A) verbale în (1), (3), nominal în (2);           B) verbal în (3); nominale în (1), (2),  
 C) verbale în (2); nominale în (1), (3);        D) toate verbale;                 E) toate nominale 
 
17. Cazurile formelor pronominale neaccentuate din propoziŃiile:  
      1: I-am văzut acolo.                       2: I-am oferit un cadou; 
      3: Vă cunoaştem de mult timp.     4: Vă acordăm atenŃie    sunt corect indicate în varianta: 
 A) dativ  (1), (4);  acuzativ (2), (3),  B) dativ (1), (3);  acuzativ: (2), (4),  
 C) acuzativ (1), (3);  dativ (2), (4),  D) toate în dativ;                     E) toate în acuzativ;     
 
18. În fraza: „ Din locul acela, noi înşine şi prietenii noştri ne-am bucurat de priveliştea  
 munŃilor,munŃi cum nu se mai află prin această parte” indiferent de felul lor, există în total : 
 A) opt pronume;  B) şapte pronume;  C) şase pronume; D) cinci pronume;  E) trei pronume. 
 
19. FuncŃia cuvintelor subliniate din propoziŃiile:  
      1: M-a ajutat al doilea membru al echipei.   2: Mihai este antrenor.    3: Ai tăi m-au uitat  
      este indicată corect în varianta  (considerate în ordinea din text) : 
 A) atribut; nume predicativ; subiect;                   B) subiect; complement; subiect; 
 C) subiect; nume predicativ; complement;                  D) atribut; complement; atribut; 
 E) complement; subiect; subiect. 
 



20. În propoziŃiile: Ai voştri ne-au spus o poveste de altă dată. Nu mi-ar place să stai cu mine 
nu mai cât timp sunt singur,    indiferent de natura lor, avem: 

 A) şapte greşeli;   B) şase greşeli;   C) cinci greşeli; 
 D) patru greşeli;  E) trei greşeli. 
 
 

CLASA a VII-a 
 
1. CreaŃia   epică  în  proză,   cuprinzând  mai  multe  episoade  îmbinate  într-o    acŃiune  
    complicată se numeşte: 
    A) nuvelă;                B) schiŃă;            C) naraŃiune;            D) povestire;         E) fabulă. 
 
2. Figura  de  stil  constând  în amplificarea  unor trăsături, situaŃii, personaje, se numeşte: 
    A) personificare;        B) metaforă;         C) hiperbolă;        D) exagerare;      E) antiteză. 
 
3. Procedeul prin care o povestire este inclusă în interiorul alteia se numeşte: 
    A) înlănŃuire;        B) alternanŃă;        C) compunere;       D) suprapunere;      E) inserŃie. 
 
4. Vocea  interioară  care  mărturiseşte  direct  şi  sincer sentimente personale se numeşte: 
    A) autor;               B) narator;             C) personaj;               D) eu liric;               E) poet. 

 
5. Într-o operă epică, descrierea nu poate avea rolul de : 
    A) a contura cadrul acŃiunii;     B) a grăbi întâmplările;      C) a crea o pauză în acŃiune; 
    D) a introduce suspansul;       E) a amâna deznodământul. 
 
6. Modul  de  expunere  prin  care  un  personaj îşi exprimă direct gânduri, stări sufleteşti,  
    sentimente etc.   se numeşte: 
    A) dialog;         B) naraŃiune;         C) descriere;         D) monolog;        E) destăinuire. 
 
7. Figura  de  stil  prin  care se trece de la semnificaŃie  obişnuită  a  unui   cuvânt la o altă 
    semnificaŃie, figurată, se numeşte: 
    A) comparaŃie;          B) conversiune;       C) metaforă;       D) inversiune;       E)  epitet. 
 
8. Nu constituie  o  trăsătură  distinctă  a descrierii obiective,  aspectul indicat în varianta: 
    A) emiterea unor păreri personale;          B) folosirea termenilor tehnici; 
    C) date şi informaŃii precise;                   D) folosirea persoanei a treia; 
    E) prezentare neutră, detaşată. 
 
9. Compunerea prin care cineva i se adresează unei persoane cu atribuŃii oficiale în scopul 

rezolvării unei probleme de interes personal, se numeşte: 
     A) proces verbal;       B) cerere;     C) carte poştală;    D) recomandare;      E) scrisoare. 
 
10. În versurile: „ Sărmanu-ngenuncează pe iarba ce străluce, / Îşi pleacă fruntea albă, smerit 

îşi face cruce / Şi pentru totdeauna sărută ca pe-o moaşte / Pământul ce tresare şi care-l 
recunoaşte...”     avem ca figuri de stil: 

      A) două epitete, o comparaŃie, două personificări;    B) un epitet şi două personificări; 
      C) o comparaŃie şi două personificări;                  D) două epitete şi două personificări; 
      E) două comparaŃii şi un epitet. 
 
11. ArătaŃi varianta conŃinând numai verbe care pot fi şi predicative şi copulative: 
 A) a sosi, a pleca, a face, a ieşi;                        B) a ajunge, a părea, a avea, a constitui;  
 C) a ajunge, a ieşi, a deveni, a însemna;           D) a fi, a rămâne, a duce, a trage, 
 E) a pleca, a sosi, a sta, a se face. 
 



12. Forma  pe  care  o ia  un verb  pentru   a   indica   relaŃia  dintre  subiectul  gramatical,  
      acŃiune şi obiectul asupra căruia se răsfrânge aceasta se numeşte: 
 A) conjugare;      B) mod;      C) raport sintactic;     D) diateză;     E) funcŃie sintactică. 
 
13. În propoziŃiile:1 „ Acum mă doare rău o măsea” ; 2 „ Ieri nu ai fost văzut pe   stradă”                                
                              3 „ Îmi închipui greutăŃile întâmpinate de el”                    există verbe: 
 A) la cele trei diateze;      B) numai la reflexivă şi pasivă;      C) numai la activă; 
 D) numai la pasivă;       E) numai la reflexivă. 
 
14. În propoziŃia: „Cu cine ai plecat la mare ?”, cuvântul subliniat este : 

A.  verb predicativ;         B. verb copulativ;        C. verb auxiliar de timp;      D. substantiv. 
 
15. În propoziŃia :   „ Bunicii veneau la noi în preajma sărbătorilor ” ,   cuvântul subliniat  
      este : A) compl. indirect în dativ; B) atribut subst. în genitiv; C) compl. circ. de loc; D) 
compl. circ. de timp (cu în preajma);            E) altă funcŃie. 
 
16. Formele de genitiv şi dativ ale pronumelui posesiv de persoana a III-a sunt corect indicate în 

varianta:     A) al său, a sa, ai săi, ale sale;    B) (al, a ai, ale) lui, ei, lor;     C) alor săi, alor 
sale;      D) la a sa, la ai săi, la ale sale;      E) (lui) a sa, ai săi, ale sale. 

 
17. ArătaŃi   varianta   în    care   este     indicată   corect  partea  de  vorbire  cuprinzând       
      clasificarea:   ...cardinale, ...ordinale, ...adverbiale, ...colective, ...multiplicative: 
 A) substantiv;            B) adjectiv;            C) adverb;            D) verb;           E) numeral. 
 
18. FuncŃiile substantivului subliniat din propoziŃiile:  1: Nu s-a rezolvat încă problema aceea?     

2: Rezolvarea problemei mi-a luat mult timp.   3: Acestei probleme i s-a acordat o mare 
atenŃie.                                                sunt corect indicate în varianta : A) subiect (1), atribut 
(2), complement indirect (3); 

 B) subiect (1), complement indirect(2), atribut(3); 
 C) complement direct (1), atribut(2), subiect (3); 
 D) complement direct (1), complement indirect, (2), (3);  
 E) subiect (1), complement indirect (2), atribut (3). 
 
19. În fraza: „ Ea însăşi şi colegul său le-au oferit acelor persoane informaŃii despre ceilalŃi, 

dar dumnealor nu au luat în considerare părerea lor”  
      indiferent de felul lor, avem:                        A) trei pronume şi patru adj. pronominale;   
      B) cinci pronume şi trei adj. pronominale  C) patru pronume şi trei adj. pronominale; D) 

patru pronume şi patru adj. pronominale;  E) numai pronume. 
 
20. Cuvintele polisemantice sunt cele care: 
      A)sunt termeni comuni mai multor ştiinŃe;                       B) se află în relaŃie de omonimie;             
      C)se pronunŃă la fel, dar se scriu diferit;  D)au două sau mai multe sensuri înrudite între ele; 
 
 

CLASA a VIII-a 
 
1. ArătaŃi varianta care nu conŃine un element specific al invitaŃiei: 
    A) antetul;                              B) formula de adresare;                     C) data, ora şi locul; 
    D) date biografice;                 E) semnătura şi data trimiterii. 
 
2. Tautologia este: 
    A) o figură de stil;               B) un termen medical;     C) o greşeală de exprimare; 
    D) o specie lirică;              E) o specie dramatică. 
  



3. Figura de stil sonoră constând în repetarea unor sunete se numeşte: 
    A) metaforă;   B) aliteraŃie;       C) antiteză;          D) polifonie;       E) oximoron. 
 
4. Un text dramatic nu se caracterizează prin: 
    A) îmbinarea modurilor de expunere                                  B) concentrarea conflictului;  
    C) indicaŃii scenice;             D) număr limitat de personaje;         E) absenŃa naratorului. 
 
5. Comedia este:    A) o figură de stil complexă;          B) o situaŃie care provoacă râsul; 
                               C) o specie a genului epic;    D) o specie a genului dramatic; 
                               E) o operă epică în versuri. 
 
6. Figura de stil constând în exprimarea unor noŃiuni abstracte prin intermediul   
    concretului, se numeşte: 
    A) interogaŃie;  B) invocaŃie;        C) asonanŃă;         D) hiperbolă;       E) alegorie. 
 
7. Grupul de trei silabe dintre care prima şi a treia neaccentuate, iar a doua accentuată  
    formează un:     A) picior metric;      B) amfibrah;     C) iamb;     D) troheu;     E) dactil. 
 
8. ArătaŃi varianta care nu constituie o trăsătură definitorie a romanului: 
    A) evocă fapte din trecut;                  B) acŃiune pe planuri paralele;     
    C) îmbină modurile de expunere;     D) personaje multe şi complexe;   
     E) este de mare întindere. 
 
9. În versul     „ Umbra morŃii se întinde tot mai mare şi mai mare”     cuvintele subliniate  
     formează:                    A) o inversiune;        B) o metaforă;      C) un superlativ stilistic; 
                                         D) o antiteză;            E) o comparaŃie. 
 
10. În textul: „ Pune un hotar, Stăpâne, nenorocirii noastre! Ajungă SfinŃiei tale atăta   
      jertfă!”  avem:            A) o enumeraŃie;               B) o antiteză;       C) două inversiuni;  
                              D) o invocaŃie retorică ;  E) o personificare. 
 
11. Raportul de subordonare dintre două propoziŃii (regentă şi subordonată) se realizează  
      prin: 
      A) conjuncŃii subordonatoare;  B) pronume relative;  C) adj. pronominale relative; 
 D) adverbe relative;   E) toate acestea. 
 
12. ArătaŃi varianta în care sunt indicate numai semne ortografice: 

 A) punctul, două puncte, virgula;                       B) cratima, apostroful, punctul; 
 C) virgula, apostroful, cratima;  D) semnul întrebării şi al exclamării, virgula, cratima;  
                                                                                         E) virgula, apostroful, cratima. 
13. Numele predicativ nu poate fi exprimat prin: 
      A) pronume relativ;  B) pronume interogativ;  C) interjecŃie; 
 D) adjectiv pronominal;  E) verb la mod nepersonal. 
 
14. În fraza: „ Fireşte că la urcarea în tren i-am auzit pe toŃi mărturisindu-şi intenŃia de a 

coborî în momentul când el va vorbi fără a fi întrebat”  avem: 
      A) şapte propoziŃii;  B) şase propoziŃii;   C) cinci propoziŃii; 
 D) patru propoziŃii;   E) trei propoziŃii  
 
15. În exemplele:   1: Nu credeam în spusele lui.                    2: Îi convine situaŃia asta.  
      3: E uşor a te lăuda cu succesul altora                                     felul subiectelor este: 
      A) inclus (1); exprimat (2), (3);         B) subînŃeles (1), (2); exprimat (3); 
 C) inclus (1); fără subiect (2), (3);     D) toate incluse;       E) toate subînŃelese. 



 
16. În propoziŃiile:    1: Câmpia este plină de flori.         2: Câmpia este arată de oameni.  
      3: Magazinul este deschis non stop.      4: Magazinul este deschis zilnic la prima oră  
      felul predicatelor este corect indicat în varianta: 
      A) nominale în (1), (4); verbale în (2);      B) nominale în (1), (3); verbale în (2), (4); 
 C) nominale în (2), (3), verbale în (1), (4);       D) toate nominale;       E) toate verbale.  
 
17. Pronumele relativ cine din fraza  :             „ Să-mi spui cine este vinovat”   
       are funcŃia sintactică de:       A) complement direct;  B) nume predicativ; C) 

subiect;                              D) complement indirect;  E) fără funcŃie. 
 
18. În versul:       „ Trec furnici ducând în gură de făină marii saci” ,  
                                                                                               verbul ducând  are funcŃia de: 
      A)  atribut;                             B) compl. circ. de mod;                   C) predicat; 
 D) compl. circ. de cauză;      E) complement circ. de timp. 
 
19. În fraza: Spuneau ei că situaŃia ivită nu pare să fie prea complicată,  
      ultima subordonată este:          A) compl. circ. de mod;              B) completivă directă; C) 

compl. circ. de scop;           D) predicativă                        E) altă subordonată. 
 
20. În fraza: Vecinul meu se pricepe să repare televizoare ultima subordonată este: 
      A) subiectivă;  B) completivă directă;  C) completivă indirectă; 
 D) predicativă;  E) compl. circ. de mod. 
 
 
 


