
1. Care propoziþie are trei cuvinte?
A) Mama are mere rumene. B) Nicu scrie.
C) Ana are mere. D) Maria are un nai.
E) Marina este mai mare.

2. Care cuvânt are douã silabe?
A) nucã B) mãr C) cal
D) macara E) Alina

3. Care imagine denumeºte un cuvânt care începe cu
sunetul „a“?

A) B) C) D) E)
4. Al patrulea cuvânt din propoziþia:
„Aura are un mãr mare.“ este:

A) are B) mare C) un
D) Aura E) mãr

5. Care imagine denumeºte un cuvânt format din douã
silabe?

A) B) C) D) E)

6. Care dintre urmãtoarele cuvinte nu începe cu sunetul „a“?
A) arici B) ac C) avion
D) masã E) alune

7. Care cuvânt are cele mai multe litere?
A) mãrgãritar B) armã C) mãr
D) amar E) mãrar

8. Care cuvânt nu este scris corect?
A) Bucureºti B) Alina C) Corina
D) irina E) Elena
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9. Mihai se joacã cu urmãtoarele litere: a, p, r, c. Care
este cuvântul pe care îl poate forma, folosindu-le pe toate?

A) rac B) parc C) car
D) par E) arc

10. Descoperiti regula. Care cuvânt nu se potriveºte?
A) mac B) tac C) fac
D) rac E) bec

11. Care cuvânt denumeºte un singur obiect?
A) mere B) mure C) carte
D) pere E) penare

12. Denumiþi urmãtoarele imagini. În care cuvânt se
aude silaba „mã“ la sfârºit?

A) B) C) D) E)
13. Care este cuvântul care are acelaºi înþeles cu
„prieten“?

A) duºman B) amic C) vecin
D) frate E) sorã

14. Care este silaba potrivitã ce ar trebui pusã în spaþiul
liber, pentru a forma un nume de bãiat alcãtuit din 5
litere ºi 2 silabe, iar prima silabã este „Ma“?  Ma_____

A) -ria B) -rcel C) -rinel
D) -ra E) -rin

15. Andrei este un copil rãsfãþat. El strigã: „Spalã-mã!;
Îmbracã-mã!; Pune-mi masa! Cãci de mâncat,
mãnânc singur.“ Câte acþiuni face Andrei?

A) una B) douã C) trei
D) patru E) cinci



1. La începutul fiecãrei propoziþii se scrie cu:
A) literã mare B) literã micã C) literã potrivitã
D) literã înclinatã E) literã obiºnuitã

2. Care este semnul scris al sunetului?
A) sunetul B) litera C) cuvântul
D) propoziþia E) textul

3. Completeazã propoziþia pentru a face adevãratã
scrierea: Sunetul ………….

A) se observã B) se vede C) se scrie
D) se tipãreºte E) se rosteºte ºi se aude

4. Care este cuvântul care lipseºte în urmãtoarea
propoziþie? Dupã titlu nu se pune………………

A) virgulã B) punct C) semnul întrebãrii
D) semnul exclamãrii E) puncte de suspensie

5. Cum se numesc feþele care învelesc o carte?
A) pagini B) file C) învelitori
D) coperte E) pagini cartonate

6. Câte sunete se aud în cuvântul „general“?
A) 3 sunete B) 4 sunete C) 5 sunete
D) 6 sunete E) 7 sunete

7. Care dintre urmãtoarele cuvinte nu are doar o silabã?
A) canã B) mal C) cal
D) pat E) urs

8. Cum se numeºte convorbirea dintre douã sau mai
multe persoane?

A) text B) discuþie C) monolog
D) dialog E) propoziþie

9. Fiecare rând dintr-o poezie se numeºte ……… :
A) rimã B) propoziþie C) enunþ
D) comunicare E) vers
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10. Elena Farago a scris poezia „Doi fraþi …………“
A) cuminþi B) rãi C) neascultãtori
D) buni E) politicoºi

11. Care este cuvântul care lipseºte din proverbul:
„Meseria este ………… de aur.“?

A) lanþ B) bijuterie C) inel
D) brãþarã E) cercei

12. Care exprimare este corectã?
A) Pisica se aflã dupe pat. B) Pisica se aflã supt pat.
C) Pisica se aflã supat. D) Pisica se aflã dupã pat.
E) Pisica se aflã sup pat.

13. Care este aºezarea corectã în ordine alfabeticã a
urmãtoarelor cuvinte?

A) ac; albastru; atelier; avion; aur.
B) ac; albastru; atelier; aur; avion.
C) albastru; ac; atelier; aur; avion.
D) atelier; ac; albastru; aur; avion.
E) avion; ac; albastru; atelier; aur.

14. Expresia „a da buzna“ înseamnã:
A) a se impiedica B) a se îmbufna C) a se mira
D) a se bucura E) a nãvali pe neaºteptate

15. Identificaþi propoziþia scrisã corect:
A) Copii citesc lecþia corect.
B) Copi citesc lecþia corect.
C) Copiii citeºte lecþia corect.
D) Copii citeºte lecþia corect.
E) Copiii citesc lecþia corect.
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1. La sfârºitul propoziþiei care exprimã un îndemn se pune:
A) punct B) semnul exclamãrii C) semnul întrebãrii
D) punct ºi virgulã E) puncte de suspensie

2. Câte consoane conþine cuvântul „muncitor“?
A) trei B) patru C) cinci
D) douã E) ºase

3. Care dintre urmãtoarele cuvinte nu este despãrþit corect
în silabe?

A) e-xpli-cã B) e-xact C) e-xer-ci-þiu
D) ex-cur-si-e E) ex-pe-di-tor

4. Textul este format din:
A) multe cuvinte ºi propoziþii B) propoziþii diferite
C) enunþuri D) cuvinte multe
E) propoziþii legate între ele prin înþeles

5. Autorul Hans Christian Andersen a scris:
A) „Ursul pãcãlit de vulpe“ B) „Degeþica“
C) „Dumbrava minunatã“ D) „Apolodor“
E) „Doi fraþi cuminþi“

6. Autorul poeziei „Ce te legeni…“ este:
A) Mihail Sadoveanu B) George Coºbuc C) Vasile Alecsandri
D) Elena Farago E) Mihai Eminescu

7. Care dintre urmãtoarele cuvinte este substantiv propriu:
A) român B) România C) româneºte
D) românaº E) româncã

8. Care este cuvântul scris greºit?
A) dezordine B) deslega C) dezlega
D) dezvolta E) dezamãgire

9. Care este cuvântul care nu are acelaºi înþeles pentru: „gingaº“?
A) plãpând B) firav C) delicat
D) simpatic E) fin

10. Care pereche de cuvinte nu respectã regula?
A) nea - omãt B) ostaº - soldat C) înalt - scund
D) steag - stindard E) foaie - filã

11. Ce formulã de încheiere trebuie folositã într-o scrisoare
adresatã unui prieten?

A) Cu deosebit respect… B) Cu drag…
C) Cu consideraþie… D) Vã sãrutã…
E) Cu mulþumiri…
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12. Care dintre urmãtoarele cuvinte nu este substantiv?
A) florãreasã B) floare C) a înflorit
D) floricicã E) florãrie

13. Comunicarea prin gesturi ºi mimicã se numeºte:
A) comunicare nonverbalã B) comunicare verbalã
C) comunicare prin imagini D) comunicare prin cuvinte
E) comunicare prin desene

14. Care sunt pãrþile componente ale unei compuneri?
A) Început; Cuprins; Sfârºit B) Început; Cuprins; Încheiere
C) Introducere; Cuprins; Încheiere D) Titlu; Cuprins; Încheiere
E) Introducere; Desfãºurare; Încheiere

15. Care dintre urmãtoarele cuvinte exprimã un fenomen al naturii:
A) grindina B) cerul C) soarele
D) luna E) stelele

16. Alegeþi cuvântul care nu se potriveºte pentru „a accepta“:
A) a aproba B) a permite C) a admite
D) a îngãdui E) a pleca

17. Pronumele personal este partea de vorbire care:
A) denumeºte o fiinþã B) aratã o acþiune
C) þine locul unui substantiv D) aratã un numãr
E) aratã o însuºire

18. În propoziþia: „Ieri soarele a rãsãrit prea devreme.“,
substantivul este cuvântul:

A) Ieri B) a rãsãrit C) soarele
D) prea E) devreme

19. Care formã nu este scrisã corect?
A) sora sa B) s-a împrietenit C) cartea sa
D) sa rupt E) s-a întamplat

20. În care propoziþie s-au folosit corect semnele de punctuaþie?
A) Elevul, conºtiincios are caiete îngrijite.
B) Elevul conºtiincios are caiete îngrijite.
C) Elevul conºtiincios, are caiete îngrijite.
D) Elevul, conºtiincios are, caiete îngrijite.
E) Elevul, conºtiincios are caiete, îngrijite.
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1. Propoziþia simplã este propoziþia alcãtuitã din:
A) numai din pãrþi principale de propoziþie
B) numai din subiect C) din subiect, predicat ºi atribut
D) din subiect ºi atribut
E) numai din pãrþi secundare de propoziþie

2. Linia de dialog marcheazã:
A) vorbirea indirectã B) vorbirea directã C) începutul textului
D) o pauzã E) un cuvânt

3. Înlocuiþi spaþiul liber cu un cuvânt, astfel încât sã obþineþi un
proverb: „La pomul lãudat sã nu te duci cu ……….“

A) punga B) carul C) traista D) plasa E) sacul
4. Numeralul „18“ se scrie corect:

A) optiºpe B) optâsprezece C) optisprezece
D) optsprezece E) opsprezece

5. Care formã de plural este corectã?
A) franceji B) engleji C) chinezi D) olandeji E)daneji

6. Care ºir este în totalitate corect?
A) erbivor, epocã, iecou, iepure B) erbivor, epocã, ecou, epure
C) erbivor, iepocã, ecou, epure D) erbivor, epocã, ecou, iepure
E) erbivor, iepocã, iecou, iepure

7. Care enunþ este corect?
A) La invitat la el pentru al felicita.
B) L-a invitat l-a el pentru a-l felicita.
C) La invitat la el pentru al felicita.
D) L-a invitat l-a el pentru a-l felicita.
E) L-a invitat la el pentru a-l felicita.

8. Cuvintele: merge, aleargã, scrie, se joacã denumesc:
A) fiinþe B) acþiuni C) însuºiri
D) lucruri E) fenomene ale naturii

9. În care dintre pãrþile componente ale unei compuneri se vor
prezenta pe larg faptele în ordinea în care s-au petrecut?

A) introducere B) cuprins C) titlu
D) încheiere E) sfârºit

10. Care dintre urmãtoarele expresii are sensul de „a descoperi”?
A) „a da pe faþã” B) „la faþa locului” C) „a face feþe - feþe”
D) „cu faþa curatã” E) „a ieºi în faþã”

11. Sensul cuvântului „apetisant” nu este:
A) delicios B) gustos C) savuros
D) îngâmfat E) plãcut
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12. Care ºir de cuvinte nu respectã regula?
A) pãdure, pãdurar, pãdurice, împãdurit
B) carte, cãrticicã, cãrþulie, caiet
C) verde, verdeaþã, verziturã, înverzitã
D) floare, floricicã, florãrie, înflorit
E) frunzã, frunzuliþã, frunzãrime, înfrunzit.

13. Care propoziþie este simplã?
A) Mariana are mere. B) Corina este în casã.
C) Monica este învãþãtoare bunã. D) Camelia merge repede.
E) Alina nu cântã.

14. Ion Creangã a scris:
A) „La viºine“ B) „La caise“ C) „La cireºe“
D) „La struguri“ E) „La mere“

15. Care dintre urmãtoarele cuvinte nu este pronume personal de
politeþe?

A) dumneavoastrã B) dumnealui C) dumneaei
D) dânsa E) dumnealor

16. Completeazã cu termenul potrivit urmãtoarea învãþãturã
biblicã: „Iubeºte-þi aproapele ca pe tine .........“.

A) însuþi B) înºine C) însumi D) înºivã E) însãºi
17. În care propoziþie cuvântul „sare” este verb?

A) Am pus sare în mâncare. B) Broasca sare repede.
C) Mama a cumpãrat sare de bucãtãrie.
D) Multã sare pe bucate nu este sãnãtoasã.
E) În salinã este sare.

18. În propoziþia: „Vei merge tu cândva în excursie.“, subiectul
este exprimat prin:

A) substantiv B) adjectiv C) numeral
D) verb E) pronume

19. Cuvintele: albãstrimea, hãrnicia, frumuseþea, blândeþea, sunt:
A) substantive B) adjective C) numerale
D) pronume E) verbe

20. Doamna învãþãtoare i-a spus lui Mihai sã scrie douã propoziþii.
El a scris pe caiet urmãtoarele: „Cocorii au plecat. Revin.“
Stabiliþi voi ce fel de propoziþii a scris Mihai.

A) amândouã propoziþiile sunt dezvoltate
B) prima este dezvoltatã, a doua este simplã
C) prima este simplã, a doua este dezvoltatã
D) amândouã propoziþiile sunt simple
E) prima este simplã, iar a doua nu este propoziþie, ci un cuvânt
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1. În enunþul: „…bã ºi-un topor îþi fac, dacã mã crezi, de-i zice aman,
puiule! când îi scãpã din mâna mea“ verbele marcate sunt la timpul:

A) imperfect B) viitor C) perfect-compus
D) prezent E) perfect simplu

2. Se dã versul: „Ce bine cã eºti, ce mirare cã sunt…“ Verbul „a fi“ este:
A) predicativ B) auxiliar C) copulativ
D) nepersonal E) compus

3. Figura de stil care constã în reluarea unui cuvânt sau a unui grup de
cuvinte, pentru evidenþierea anumitor aspecte ale obiectelor sau ale
acþiunilor prezentate este:

A) epitet B) personificare C) comparaþie
D) enumeraþie E) repetiþie

4. Personajul care are un rol mai puþin important în acþiune este:
A) episodic B) principal C) figurant
D) secundar E) protagonist

5. Persoana care imagineazã ºi scrie o operã literarã este:
A) personajul B) cititorul C) naratorul
D) autorul E) povestitorul

6. Cel care alcãtuieºte alãturi de verb nucleul unui enunþ este:
A) adjectivul B) pronumele C) numeralul
D) adverbul E) substantivul

7. În enunþul „Niºte copii au reuºit ce n-au reuºit alþii”, cuvântul
subliniat este:

A) articol nehotãrât B) adjectiv C) articol hotãrât
D) pronume E) substantiv

8. Forma luatã de un substantiv pentru a exprima funcþia lui sintacticã
într-un enunþ se numeºte:

A) gen B) numãr C) timp D) articol E) caz
9. În versurile: „ªi caprele de munte nervoase prin poiene-ºi /
Urmeazã-n tainã calea iernaticei iubiri.”, substantivele marcate
au funcþiile:

A) complement, atribut, subiect B) subiect, complement, atribut
C) subiect, atribut, complement D) subiect, atribut, atribut
E) subiect, complement, complement

10. În enunþul „Ieºi, copile cu pãrul bãlai, afarã…”, substantivul
marcat este în cazul:

A) acuzativ B) nominativ C) genitiv D) vocativ E) dativ
11. Modul de expunere prin care este redatã vorbirea a douã sau mai
multe persoane se numeºte:

A) naraþiune B) dialog C) descriere
D) vorbire indirectã E) portret
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12. Formele potrivite de pronume personal cu care se pot înlocui
substantivele subliniate în enunþul: „Andrei le atrage ºi colegilor
atenþia asupra rezolvãrii problemei.” sunt:

A) eu, lor, el B) el, lui, lor C) el, ei, ea
D) tu, lor, ea E) el, lor, ei

13. Într-un dialog se foloseºte:
A) numai persoana I B) persoana a III-a C) persoana I ºi a II-a
D) numai persoana a II-a E) orice persoanã la numãrul plural

14. Indicaþi dintre variantele date forma corectã de pronume cu care se
poate completa  spaþiul punctat: „Îi dãduse în ziua aceea mamei
lalele galbene: … … dãduse din toatã inima lui de copil.”

A) ei, pe ele B) i, le C) îi, le
D) pe ea, îi E) îl, le

15. În enunþul: „Eu nu-l pot admira îndestul, pe când mama îl scuipã
sã nu-l deoache, ºi îmi zice…” pronumele în cazul acuzativ sunt:

A) eu, -l, -l B) eu, îl, îmi C) eu, -l, îmi
D) -l, îl, -l E) -l, îl, îmi

16. În enunþul: „Da matale nu-þi e dor de dânsa? Cã mie… tare
îmi lipseºte!”, pronumele personal de politeþe este:

A) mie B) matale C) îmi
D) -þi E) dânsa

17. Indicaþi forma corectã:
A) ºaptusprezece B) ºaptisprezece C) ºaptesprezece
D) ºaptiºpe E) ºaptsprezece

18. Indicaþi câte adjective provenite din participiu avem în urmãtorul
text: „Neguri albe, strãlucite,/ Naºte luna argintie, / Ea le
scoate peste ape,/ Le întinde pe câmpie.“

A) unul B) douã C) niciunul
D) patru E) trei

19. Indicaþi funcþiile sintactice ale adjectivelor: „Eu, oaspele important
/ L-am tratat cu lapte cald; / ªi, pentru cã era mic, / L-am
botezat Arpagic.”

A) atribut, complement, atribut    B) atribut, atribut, nume predicativ
C) atribut, atribut, subiect D) atribut, atribut, atribut
E) complement, atribut, nume predicativ

20. Specificaþi felul adverbelor: afarã; agale; apoi; dincolo.
A) de mod, de loc, de timp, de loc B) de mod, de mod, de timp, de loc
C) de loc, de mod, de timp, de loc D) de loc, de timp, de mod, de loc
E) de loc, de timp, de loc, de mod
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1. Textul narativ de dimensiuni reduse, având acþiunea limitatã la un singur episod
din viaþa unui numãr mic de personaje este:

A) povestirea B) schiþa C) nuvela
D) romanul E) piesa de teatru

2. În enunþul: „Am vãzut-o de curând la magazin”, „o“ este:
A) articol nehotãrât B) articol hotãrât C) pronume
D) numeral E) interjecþie

3. Pronumele din enunþurile: „Citesc povestirea lui Mihai. A mea mi se pare
mai puþin interesantã ca aceasta, dar mai bine scrisã.“ sunt, în ordine:

A) personal, posesiv, personal, reflexiv, demonstrativ
B) reflexiv, posesiv, personal, personal, demonstrativ
C) posesiv, personal, reflexiv, personal, demonstrativ
D) personal, demonstrativ, posesiv, personal, reflexiv
E) reflexiv, posesiv, demonstrativ, personal, personal

4. Identificaþi dintre enunþurile urmãtoare pe cel corect exprimat:
A) Andrei si-a fãcut tema lui. B) ªi-a scris gândurile lui în jurnal.
C) A mâncat mâncarea lui, nu pe a ta. D) ªi-a schimbat hainele lui.
E) ªi-a întors capul lui cãtre tabloul din dreapta.

5. Identificaþi varianta corectã de analizã a cuvintelor subliniate:
„Dorinþa alor voºtri e sã aveþi note bune.“

A) pronume personal, persoana a II-a, plural
B) pronume posesiv, persoana a II-a, plural
C) pronume posesiv, persoana a II-a, singular
D) pronume personal, persoana a II-a, singular
E) pronume reflexiv, persoana a II-a, plural

6. Indicaþi varianta corectã pentru cuvintele subliniate: „Pentru excursia ta alege
corturile ºi sacii de dormit Alpin. Produsele noastre pot fi alegerea ta.“

A) pronume posesive B) pronume personale C) pronume reflexive
D) adjective pronominale posesive     E) adjective pronominale reflexive

7. În textul: „ªi eu am despre oamenii aceºtia, când îi privesc în ochii
dumitale, aceeasi pãrere despre ei ºi mãrturisesc cã mã supãrã adesea“,
pronumele sunt în numãr de:

A) trei B) douã C) cinci D) ºapte E) patru
8. În enunþurile: „Cei trei au decis sã lupte. D’Artagnan a fost al
patrulea.“, numeralele sunt în cazul:

A) acuzativ B) nominativ C) genitiv D) vocativ E) dativ
9. Indicaþi varianta care ar completa corect enunþul: „Le-am dat …… o carte.“

A) la amândoi B) amândoura C) amândurora
D) amândurura E) amândorora

10. Indicaþi varianta care ar completa corect enunþul: „Sunt… de kilometri
pânã la Polul Nord.”

A) mi B) mi-i C) mii D) miii E) mii-i
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11. Figura de stil prin care se trece de la semnificaþia obiºnuitã a unui cuvânt sau
a unei expresii la o altã semnificaþie, pe baza unei comparaþii subînþelese este:

A) repetiþia B) enumeraþia C) epitetul personificator
D) metafora E) comparaþia

12. Indicaþi adjectivul invariabil: „Albastre, / Roºii, / Mov, / Albe, / Dormiþi,
de-acum, abandonate flori”. Acesta este:

A) primul B) al doilea C) al treilea
D) al patrulea E) al cincilea în enunþ

13. Indicaþi felul adjectivelor în ordinea apariþiei în text: „Sun-un greier sub
o grindã, / Vântul jalnic bate-n geamuri / Cu o mâna tremurândã.“

A) propriu-zis, pronominal B) provenit din verb la participiu, propriu-zis
C) propriu-zis, provenit din verb la gerunziu
D) pronominal, provenit din verb la participiu
E) pronominal, provenit din verb la gerunziu

14. Indicaþi gradele de comparaþie ale adjectivelor în text: „Mai albã ca neaua
ºi mai curatã ca roua era copila aceea, ºi mai albastrã ca cerul era
privirea ei”:

A) superlativ relativ de superioritate B) superlativ absolut
C) comparativ de egalitate      D) comparativ de superioritate     E) pozitiv

15. Textul care imitã un text literar, care vizeazã un efect umoristic, prin
îngroºarea trãsãturilor originalului, este:

A) rezumatul B) parodia C) portretul
D) descrierea E) comicul

16. Figura sonorã care constã în repetarea unei consoane sau silabe, aflate,
de obicei, în rãdãcina cuvintelor, pentru a crea efecte sonore, se numeºte:

A) rima B) aliteraþia C) muzicalitatea
D) armonia E) asonanþa

17. În textul: „Nu þin minte nimic din copilãrie decât pantofiorii de lac
pe care îi primeam numai în aceastã zi a anului.”, adverbele subliniate
au funcþia de:

A) complement de mod B) complement de loc C) fãrã funcþie sintacticã
D) atribut E) nume predicativ

18. Indicaþi enunþul corect exprimat:
A) Mai sunt decât trei minute. B) Mai a fost vreodatã pe aici?
C) Alin cam ar fi plecat, dar îi era teamã. D) Ar mai veni ºi altã datã.
E) Noii veniþi se simþeau stingheri.

19. Adverbele din urmãtorul text: „Acum iubesc tare mult animalele de
pretutindeni, fiindcã nu spun minciuni ºi sunt simpatice.“ au funcþiile:

A) complement de mod, complement de mod, atribut
B) complement de timp, complement de mod, atribut
C) atribut, complement de loc, complement de timp
D) complement de timp, complement de loc, atribut
E) complement de loc, complement de mod, predicat

20. În genul liric în prozã, predominã ca mod de expunere:
A) naraþiunea B) descrierea C) portretul
D) dialogul E) prezentarea
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1. Indicaþi varianta corectã: „I-am dat colegei …… tema la românã.“
A) aceleea B) aceea C) aceleia D) aceia E) acelea

2. În textul urmãtor: „Oare pentru cine s-aprind pretutindeni lumine /
Ale noastre s-au stins, ºi-n suflet ne-ai nins, întunecime.“ avem,
în ordine, pronumele:

A) interogativ, reflexiv, posesiv, personal B) personal, posesiv, negativ
C) interogativ, posesiv, posesiv, personal    D) interogativ, nehotãrât, posesiv
E) interogativ, reflexiv, personal, nehotãrât

3. În enunþul: „Ãstorlalþi li se întâmplã ceva, sunt bolnavi sau mai ºtiu
eu ce.“, cuvintele subliniate au funcþia sintacticã de:

A) subiect, atribut, complement direct
B) complement indirect, subiect, complement direct
C) atribut, subiect, complement direct
D) subiect, atribut, complement indirect
E) subiect, atribut, complement indirect

4. Completaþi cu varianta corectã: „Maria, þie …… îþi va veni rândul sã te
bucuri la fel.”

A) însuþi B) însãþi C) înseþi D) înseºi E) însãºi
5. Indicaþi forma corectã a numeralului:

A) optisprezece B) optsprezece C) optusprezece
D) optãsprezece E) optîsprezece

6. În enunþurile: „Ce limpede e apa! ªi nu e decât un pârâiaº! E vesel iar,
împodobit cu flori ºi frunze de primãvarã.“, pãrþile de vorbire subliniate sunt:

A) adjective B) pronume C) adverbe
D) substantive E) conjuncþii

7. Pasajul – în genul epic, scena – în genul dramatic, în care un personaj vorbeºte,
adresându-se sieºi, se numeºte:

A) dialog B) descriere C) expunere
D) monolog adresat cititorilor (auditoriului) E) monolog interior

8. Care dintre urmãtoarele serii are adjective cu trei forme flexionare?
A) dulce, tare, verde B) silitor, nou, roºu C) acru, blând, milos
D) mov, gri, ditamai E) bun, vechi, înflorit

9. Indicaþi pluralul corect al urmãtoarelor adjective: confuz, scund, viteaz.
A) confuji, scunji, viteji B) confuzi, scunzi, viteazi C) confuzi, scunzi, viteji
D) confuji, scunzi, viteji E) confuzi, scunji, viteji

10. Identificaþi enunþul corect exprimat:
A) A fost grozav de extraordinar.
B) S-a adunat grozav de multã lume.
C) A ajuns la cel mai grozav de superior nivel.
D) Cel mai fundamental e sã nu uiþi formulele.
E) Ileana are o rochie grozav de splendidã.
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11. Într-o ureche, din topor, cu scaun la cap, întors pe dos, sunt:
A) locuþiuni adjectivale B) locuþiuni substantivale C) expresii
D) locuþiuni verbale E) cliºee verbale

12. În enunþul: „Fãrã sã fi înþeles ceva, am rãmas fericit ºi înfricoºat,
ca sub semnele unui ritual“, adjectivele au funcþia de:

A) complement de mod B)nume predicativ multiplu C) atribut
D) subiect E) complement indirect

13. Specia genului epic, scrisã în versuri, care, de cele mai multe ori, se raporteazã
la fapte din trecut, cu temã eroicã, legendarã, fantasticã, ºi un singur fir epic,
se numeºte:

A) doinã B) legendã C) basm D) baladã E) fabulã
14. Indicaþi enunþul corect exprimat:

A) Am primit 20 lei noi. B) Doi ºi cu doi face patru.
C) Pe douãzeci ºi una mai megem la teatru.
D) Alina este în clasa întâia. E) Am plecat de la ºcoalã la ora doisprezece.

15. În enunþul: „Din ziua când ne-am cunoscut am mers unde ai vrut
tu, deºi ºtii cum a trebuit sã renunþ la multe“, adverbele sunt:

A) de mod B) de timp C) interogative
D) relative E) de loc

16. Indicaþi varianta corectã de completare a spaþiului punctat: A rãspuns
fiecare ………, ºi a fost notat.

A) câteo datã B) câte o datã C) câteodatã
D) câtodatã E) câþiodatã

17. Prepoziþiile: asemenea, în faþa, faþã de, cer, pe rând, cazurile:
A) dativ, acuzativ, genitiv B) acuzativ, genitiv, acuzativ
C) dativ, genitiv, acuzativ D) acuzativ, dativ, acuzativ
E) genitiv, acuzativ, dativ

18. Indicaþi enunþul corect:
A) Ai fost ºters dupã listã. B) Pãpuºa dupã raft este de porþelan.
C) Dupã furtunã, vine soarele. D) Dupe mine, intrã el.
E) Îl cunoºteam dupã atunci, ºi-mi era simpatic.

19. Partea de vorbire care leagã, în frazã, douã propoziþii de acelaºi fel sau
diferite sau în propoziþie, douã pãrþi de propoziþie de acelasi fel, este:

A) prepoziþia B) adverbul C) conjuncþia
D) interjecþia E) pronumele 

20. În enunþul: „E vai de pui, pentru cã s-a rãtãcit.”, interjecþia este:
A) subiect B) fãrã funcþie sintacticã C) complement
D) nume predicativ E) atribut
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1. Specia genului epic în prozã, de dimensiuni relativ reduse, cu un fir narativ
central ºi construcþie epicã riguroasã, cu un numãr redus de personaje, este:

A) povestirea B) balada C) nuvelã
D) romanul E) schiþa

2. Indicaþi varianta corectã de completare a spaþiului punctat:
„Scriitoarea ……… nuvela a fost premiatã este dintre cei ………
principalã preocupare nu este scrisul.“

A) a cãrui, a cãror B) a cãrei, a cãror C) al cãreia, al cãror
D) a cãruia, a cãrora E) a cãreia, a cãrora.

3. În fraza: „Natura, care patroneazã identicele funcþiuni ale
generaþiilor succesive la oameni, la tuberoze ºi la cãþei, ºi-a fãcut
marele tiraj animal ºi vegetal existent.“, avem o subordonatã:

A) subiectivã B) predicativã C) atributivã
D) compl. directã E) compl. indirectã

4. Tipul de text funcþional care conþine, în ordine: datarea, formula de adresare,
conþinut, formula de incheiere, semnãtura este:

A) invitaþia B) felicitarea C) scrisoarea
D) telegrama E) cererea

5. Specia genului epic, de mare întindere, dezvoltând mai multe conflicte, cu un
numãr mare de personaje, ºi o acþiune amplã, desfãºuratã în perioade variabile
de timp, este:

A) nuvela B) romanul C) jurnalul
D) schiþa E) basmul

6. Verbele: a ºti, a dori, a vesti, a citi, a termina, a anunþa, cer:
A) complement de mod B) complement direct C) complement indirect
D) subiect E) nume predicativ

7. În fraza: „Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat”, avem o subordonatã: 
A) subiectivã B) predicativã C) directã
D) indirectã E) atributivã

8. Indicaþi numãrul completivelor directe din textul urmãtor: „Mi-a arãtat pe hartã
de unde izvorãºte Oltul, pe unde îºi urmeazã cursul ºi unde se varsã.”

A) trei B) una C) patru D) niciuna E) douã
9. Indicaþi seria care cere numai complemente indirecte:

A) a avea, a se întâmpla, a se mira, a vedea
B) a aparþine, a cãdea, a se schimba, a se gândi
C) a auzi, a citi, a corespunde, a se teme
D) a afla, a scrie, a se auzi, a se tulbura
E) a înota, a prinde, a simþi, a începe

10. În fraza: „Putu sã-ºi dea seama cã partea din dos a casei avea o
înãlþime mai mare decât a restului ……“, avem propoziþiile:

A) principalã, indirectã, indirectã B) principalã, directã, indirectã
C) principalã, directã, completivã de mod D) principalã, atributivã, indirectã
E) principalã, directã, atributivã
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11. În romanul „Baltagul“, naratorul este:
A) un participant activ B) un observator extern (omniscient)
C) un martor D) cel cãruia i s-au povestit întâmplãrile, confident
E) martor ºi confident

12. Având în vedere cã propoziþia completivã directã nu se desparte de
elementul regent prin virgulã, identificaþi enunþul greºit:

A) Aici, în casa noastrã, nu s-a auzit aºa lucru.
B) Cãldura este mulþumitã, cã poate sã topeascã zãpada.
C) Ea ºtie, cum a ºtiut ºi mama ei, sã þeasã pânzã usoarã.
D) Rãmâi, rãmâi, te rog, la fereastra casei cu muºcate…
E) Aflu acum cã ai câºtigat, aºa cum meritai.

13. În versurile: „ªi-ascult, ascult o voce din timp care-mi tot spune /
Cã anii mei, cu fructul lor amar, / Au ars pe câmpuri goale ºi s-au
fãcut cãrbune.“ avem:

A) principalã, principalã, completivã directã, completivã directã, atributivã
B) principalã, principalã, atributivã, completivã directã, completivã directã
C) principalã, principalã, completivã indirectã, completivã indirectã
D) principalã, completivã directã, completivã directã, atributivã, atributivã
E) principalã, atributivã, completivã directã, completivã directã, atributivã

14. Contrage subordonata din urmãtorul enunþ: „Nu ºtiu când o sã fie asta,
tatã.” Indicaþi partea de propoziþie corespunzãtoare:

A) complement circumstanþial de timp
B) complement circumstanþial de loc C) complement direct
D) complement indirect E) nume predicativ

15. În enunþul: „Porcii trândavi se iuþirã, pornind-o anapoda, guiþând ca
de cuþit”, cuvântul „-o“ este:

A) complement direct B) nu are funcþie sintacticã
C) atribut pronominal D) complement indirect E) subiect 

16. Subiectul primei propoziþii a frazei: „O fâºie nesfârºitã / Dintr-o pânzã
pare calea, / Printre holda rãtãcitã / Toatã culmea-i adormitã” este:

A) fâºie B) pânzã C) calea D) holda E)culmea
17. Cuvântul evidenþiat în enunþul: „Ca sã se poatã bucura ºi viii /
De nesfârºit de blândul vostru duh“ este:

A) substantiv B) conjuncþie C) adverb
D) interjecþie E) prepoziþie

18. În enunþul: „Mai bine s-abatem vânatul cu coarne...“, subiectul este:
A) vânatul B) subînþeles C) coarne
D) nedeterminat E) inclus

19. Propoziþia subordonatã din versul: „Sau poate cã sunt anii pierduþi de
fiecare“ este:

A) predicativã B) completivã directã C) subiectivã
D) atributivã E) completivã indirectã

20. Precizeazã adverbul fãrã funcþie sintacticã din fraza: „Atunci, cãprioara dã
un zbieret adânc, sfâºietor, cum nu mai scosese încã.“

A) adânc B) sfâºietor C) mai D) încã E) atunci


