
1. Indicaţi cuvântul care are acelaşi înţeles cu „vesel”.
A) darnic B) harnic  C) bucuros D) priceput E) egoist

2. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă este: 
A) scară           B) ghiozdan  C) plisc   D) oraș  E) iepure

3. Câte silabe are cuvântul „primăvară”? 
A) două silabe      B) 4 silabe C) 5 silabe D) 3 silabe E) o silabă

4. Completează propoziţia: „Victor este .............. cu Mihai la teatru.”
A) verde B) împreună C) harnic D) școlar E) prieten

5. Care cuvânt nu este scris corect ?
A) epure          B) arici            C) ghiveci            D) genunchi E) soare

6. Care din cuvintele următoare are sunetul „e” la sfârşitul fiecărei silabe ? 
A) chirie B) unghie C) vechi  D) pereche E) ureche

7. Câte cuvinte are proverbul: „Prietenuladevăratlanevoiesecunoaşte.”? 
A) 3 cuvinte B) 7 cuvinte C) 4 cuvinte D) două cuvinte E) 6 cuvinte

8. Se dau literele: a, r, z, ă. Ce cuvânt putem forma?
A) varză B) zarvă  C) coardă D) vază    E) rază

9. Adună silabele risipite: „tu, ji, ră, pră” într-un cuvânt. Ce cuvânt ai obţinut?
A) arătură        
B) murătură 
C) prăjitură 
D) judecător 
E) dirijor
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10. Cine este? „ Jupâneasă durdulie
  Cu rochiţa cenuşie
  Lucrată din pene lucii
  Caută mereu papucii!”

A) vulpea B) gâsca C) pisica  D) găina  E) rândunica   

11.Ordonează literele următoare: „ă, n, u, d, i, r, â, c, n” şi descoperă cuvântul format.
A) vrabie B) duminică C) locomotivă D) bicicletă E) rândunică

12. Cu ce fel de literă se scrie numele de persoane?
A) literă mare  B) literă  mică 
C) literă  de mână D) literă  îngroșată E) literă de tipar

13. Răstoarnă silabele cuvântului „raţa” şi găseşte cuvântul nou format. Care este acesta? 
A) ţara 
B) raţă  
C) lată  
D) tată  
E) aţă

14.  Câte litere are cuvântul „ghiocel”?
A) 4 litere 
B) 7 litere 
C) 6 litere 
D) 5 litere 
E) 3 litere 

15. Câte silabe are cuvântul „unchi”? 
A) 4 silabe          
B) 5 silabe          
C) 8 silabe            
D) 3 silabe            
E) o silabă
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1. Propoziţia este alcătuită din:
A) litere B) sunete C) silabe D) cuvinte E) cifre

2. Completează proverbul: „Nu lăsa pe ... ce poţi face …”:
A) mâine, azi 
B) masă, azi 
C) mâine, poimâine      
D) ieri, azi 
E) diseară, mâine

3. Poezia „Căţeluşul şchiop” este scrisă de:
A) Ion Creangă B) Mihail Sadoveanu 
C) Tudor Arghezi D) Elena Farago E) Otilia Cazimir

4. Cuvântul rămas fără pereche în şirul: 
„rău, necaz, bun, scund, bucurie, modest, lăudăros” este:   

A) rău B) scund       C) modest      D) bucurie       E) bun

5. Personajul principal din „Dumbrava minunată”, scrisă de M. Sadoveanu, este:
A) Lizuca       B) Baruţu       
C) Miţura       D) Sfânta Miercuri     E) Maria

6. Ce cuvânt nu se potriveşte în şirul: „zice, spune, grăieşte, plânge, vorbeşte”:
A) zice    B) plânge       C) grăiește     D)  vorbește    E) spune

7. Alege propoziţia scrisă corect:
A) Nori s-au înprăștiat.   B) Norii s-au înprăștiat.
C) Norii s-au împrăștiat. D) Nori sau înprăștiat.
E) Norii s-au înprăștiat.

8. Propoziţia „Alin, te rog, ia medicamentul!” exprimă:
A) o urare  B) un salut C) o rugăminte  D) o mirare  E) o exclamare

9. Alege silaba care nu poate forma un cuvânt în scrierea  „__- ţă”:
A) ra 
B) cea        
C) ghea        
D) fa         
E) ia
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10. Precizează numărul de silabe din cuvintele: „nori, ungher, bucurie”:
A) 1, 2, 4     
B) 2, 1, 4     
C) 2, 2, 4        
D) 1, 2, 3        
E) 4, 2, 4

11. Înaintea unei enumerări sau a vorbirii unei persoane scriem:
A) două puncte 
B) virgula  
C) linia de dialog 
D) punct 
E) semnul întrebării

12. Alege varianta în care toate cuvintele sunt scrise corect:
A) doborî, neînfricat, brâu, împădurit
B) doborî, neânfricat, brâu, împădurit
C) doborâ, neînfricat, brâu, împădurit
D) doborî, neînfricat, brâu, înpădurit
E) doborî, neînfricat, brîu, împădurit

13. Cuvântul „CÂŞTIGĂTOR” este format din: 
A) 4 vocale, 6 consoane     
B) 5 vocale, 5 consoane    
C) 3 vocale, 7 consoane 
D) 6 vocale, 4 consoane 
E) 6 vocale, 3 consoane

14. Întrebarea potrivită pentru răspunsul:  „Mâine vom merge la bibliotecă.” este: 
A) Ce vom face la bibliotecă?                
B) Când am fost la bibliotecă?
C) De ce  vom merge la bibliotecă?       
D) Unde vom merge mâine?
E) Cine va merge ?

15. Cuvântul care începe cu o consoană este:
A) umbrelă 
B) alb 
C) prieten 
D) înalt 
E) omăt
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clasa a III - a 
1. Ziua Naţională a României este la:

A) 1 Ianuarie  
B) 1 Iunie 
C) 25 Decembrie 
D) 1 Decembrie   
E) 1 Mai

2. Completează titlul colindului:  „Astăzi s-a născut ...........”
A) un prunc   B) Moș Crăciun  C) Hristos     D) Mesia      E) un îngeraș

3. Care substantiv nu se potriveşte cu celelalte?
A) ninsoare    B) nea      C) chiciură     D) omăt      E) elefant

 4. În care propoziţie se află substantivul „vii”?
A) Să vii la mine.  B) Peștii sunt vii.  
C) Culegem strugurii din vii. D) Vii la teatru? E) Desenez în culori vii.

5. Alege substantivul propriu din propoziţia: 
„Creangă a scris poveşti şi  povestiri pentru copii.”

A) copii     B) povești      C) nu este        D) Creangă      E) povestiri

6. Sensul opus al substantivului ,,biruinţă” este:
A) pace B) înfrângere C) victorie D) război E) luptă

7. Adjectivul „plăpând” are acelaşi sens cu:
A) blând    B) firav            C) duios               D) voinic         E) fricos

8. Care poezie nu face parte din volumul „Prisaca”, scris de T. Arghezi?
A) „Stupul lor” B) „Fetica” C) „Tâlharul pedepsit”   D) „Revedere”    E) „Iscoada”

9. Câte greşeli s-au strecurat în enunţul scris de Andra: 
„Părinţi iau spus să-şi i-a unbrela.”

A) niciuna        
B) două greșeli    
C) patru greșeli  
D) șase greșeli 
E) cinci greșeli

10. Ce prezentăm în introducerea unei compuneri?
A) impresii, concluzii             
B) dialogul între personaje   
C) locul, timpul, personajele  
D) momentele întâmplării       
E) învăţătura
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românã8



clasa a III - a 
11. Alege propoziţia în care cuvântul „cer” este verb:

A) Ciocârlia se înalţă spre cer. B) Îi cer voie mamei.                                   
D) Pictez un cer albastru. C) Soarele se ridică pe cer.                        
E) Luna și stelele stau în cer.

12. Care adjectiv se potriveşte expresiei „lihnit de foame”?
A) înfometat        
B) supărat         
C) sătul     
D) lacom        
E) pofticios

13. În poeziile „Revedere” şi „Ce te legeni...” Eminescu poartă dialogul cu:
A) lacul                B) teiul                 C) prietenii        D) codrul          E) luceafărul

14. Completaţi proverbul  „Apa......, pietrele .........” cu verbele potrivite:
A) crește, dispar  B) se retrage, cad 
C) plânge, se rup  D) trece, rămân  E) curge, stau

15. Povestea ,,Fata babei şi fata moşneagului” este scrisă de:
A) Petre Ispirescu  B) Ion Creangă  
C) Tudor Arghezi  D) Cezar Petrescu E) Mihail Sadoveanu

16. Ce adjectiv nu se potriveşte fetei babei ? 
A) ţâfnoasă    B) leneșă       C) slută          D) rea           E) ascultătoare

17. Cel căruia îi trimitem o carte poştală se numeşte:
A) scriitor B) expeditor C) destinatar D) poștaș E) curier

18. Care numeral este scris greşit?
A) unsprezece B) cincizeci  C) nouă spre zece D) optsprezece E) o mie

19. În care propoziţie cuvintele ,,noi” şi ,,voi” sunt pronume?
A) Îmi voi lua haine noi.                 B) Veniţi și voi cu noi în excursie.
C) Eu voi schia cu schiuri noi.        D) Voi sunteţi prieteni noi.     
E) Voi citi cărţi noi.

20. Care cuvânt este despărţit greşit în silabe?
A) fi-ind-că        
B) scri-i-tor 
C) vii-toa-re 
D) fi-in-ţă 
E) a-le-ea

Andra, ce ascunzi 
la spate?
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clasa a IV - a 

1. Neptun, Saturn, Uranus, Pluto, Marte, Jupiter, Uranus, Venus, Pământ 
sunt ca părţi de vorbire:

A) numerale  B) verbe 
C) substantive comune D) adjective E) substantive proprii

2. Găseşte enunţul în care cuvântul „car” este verb:
A) În tocul ușii se aude un car. B) Păcală a cumpărat de la târg un car.
C) Un car de reportaj transmite meciul.
D) Eu car maculatură la școală. E) Un car de stele s-a format pe cer. 

3. Cuvinetele: „a citi, isteţ, eu, opt, elev” sunt ca părţi de vorbire:
A) verb, pronume, adjectiv, numeral, substantiv
B) verb, adjectiv, pronume, numeral, substantiv
C) adjectiv, verb, pronume, numeral, substantiv
D) substantiv, numeral, adjectiv, verb, pronume
E) substantiv, verb, pronume, adjectiv, numeral

4. Expresia „a trage cu urechea” înseamnă:
A) a lovi  B) a bea 
C) a sufla la ureche   D) a asculta E) a lovi urechea

5. Alege varianta incorectă:
A) iau  B) luaţi C) lom D) iei E) luăm

6. Comunicarea: „Sau înbrăcat pentru ora de sport.”, conţine:
A) două greșeli de ortografie B) nicio greșeală de ortografie
C) patru greșeli de ortografie D) o greșeală de ortografie
E) trei greșeli de ortografie

7. În propoziţia: „Patrocle căuta bursucul în dumbravă.”, 
subiectul este exprimat prin:

A) substantiv comun B) numeral 
C) pronume  D) verb E) substantiv propriu

8. Enunţul:  „Ea_____________________în Dumbrava minunată” nu are:
A) subiect B) pronume C) substantiv D) predicat E) adjectiv

9. „Dumbrava minunată” este:
A) text în versuri B) o descriere C) o naraţiune D) o felicitare E) un bilet

10. Realizaţi acordul în propoziţia dată completând cu una din variante:
„___________________________se urcă pe scenă.”

A) Veseliii copiii  B) Copiii veseli  
C) Copiii veselii  D) Veselii copi  E) Veseli copi
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clasa a IV - a 

11. Propoziţia dezvoltată este formată din:
A) predicat + predicat D) părţi secundare de propoziţie
B) subiect + predicat E) subiect + predicat + părţi secundare de propoziţie
C) subiect + subiect +predicat

12. Desparte corect în silabe „văzându-i” şi vei avea:
A) o silabă  B) trei silabe 
C) patru silabe  D) cinci silabe  E) șase silabe

13. Propoziţia dezvoltată: „Lizuca şi Patrocle, somnoroşi, au adormit în pădure.”  
se poate transforma în propoziţie simplă astfel:

A) Lizuca și Patrocle somnoroși.  B) Au adormit în pădure.
C) Lizuca și Patrocle, somnoroși, au adormit. D) Lizuca și Patrocle în pădure. 
E) Lizuca și Patrocle au adormit.

14. „Dumneavoastră” este:
A) verb  B) substantiv 
C) pronume personal de politeţe D) adjectiv  E) numeral

15. Domnu’  Trandafir a fost învăţătorul lui:
A) Ion Creangă B) Mihai Eminescu 
C) George Enescu D) George Coșbuc E) Mihail Sadoveanu 

16. Creangă s-a născut la:
A) București B) Hordou C) Humulești D) Haimanale E) Ipotești

17. A făcut primul abecedar în limba română:
A) D. Almaș  B) I.L. Caragiale 
C) V. Alecsandri  D) I. Creangă  E) M. Sadoveanu

18. Nică este un personaj din opera:
A) „Vizită”  B) „Ciuboţelele ogarului” 
C) „Meșterul Manole” D) „Amintiri din copilărie” E) „O noapte de iarnă”

19. Îţi inviţi colegii la ziua ta. Le trimiţi:
A) o scrisoare 
B) o telegramă  
C) o felicitare     
D) un afiș  
E) o invitaţie

20. Care este propoziţia simplă?
A) Eu, tu, el și ea vom pleca.  
B) Diana va pleca la munte.
C) Robert este supărat pe Andrei. 
D) Eu și tu vom pleca la munte.
E) Ei cântă în corul școlii.
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clasa a V - a 
1. Identifică varianta în care cuvintele apar în ordine alfabetică:

A) albastru, albinuţă, aramă, auriu   B) alegere, albastru, aramă, auriu
C) alegere, aramă, albinuţă, auriu    D) auriu, albastru, albinuţă, aramă
E) albastru, albinuţă, auriu, aramă

2. Sinonimul cuvântului „destin” este:
A) destinaţie    B) destinatar     C) despotic     D) soartă      E) destindere

3. Virgula din enunţul „Bunicule, ne spui o poveste?” marchează:
A) o pauză de respiraţie  B) un substantiv propriu în vocativ
C) un substantiv ce denumește un grad de rudenie      
D) un substantiv în cazul vocativ E) un substantiv masculin articulat

4. Vorbirea directă poate fi marcată în scris prin:
A) cratimă, ghilimele B) puncte de suspensie, linie de dialog
C) virgulă, linie de dialog D) punct și virgulă, cratimă
E) cratimă, linie de dialog

5. Identifică seria în care cuvintele sunt scrise corect:
A) al doilea, a doa, a douăsprezecea 
B) al unsprezecea, a doua, al șasesprezecelea 
C) al optulea, al patrusprezecelea, a douăsprezecea
D) al doilea, a doua, a unsprezecea, a douăsprezecea
E) al optălea, a douăsprezecea, a doa 

6. Epitetul „chemare nedesluşită, moale, strânsă” este:
A) epitet cromatic B) epitet simplu  
C) epitet personificator D) epitet dublu E) epitet triplu

7. Într-o descriere literară sunt surprinse: 
A) un peisaj, un portret, atmosfera generală
B) o întâmplare, un portret, dialogul dintre personaje
C) un portret, dialogul dintre personaje, atmosfera generală
D) un peisaj, o întâmplare, un portret
E) dialogul dintre personaje, un portret

8. Adjectivul „harnic” este :
A) adjectiv variabil cu două forme B) adjectiv invariabil cu o formă
C) adjectiv variabil cu trei forme  D) adjectiv variabil cu patru forme
E) adjectiv variabil cu o formă 

9. Adjectivul neatent din enunţul „Neatentul copil trece strada.” , are funcţia sintactică de:
A) subiect   B) nume predicativ   
C) atribut adjectival D) complement E) predicat nominal

10. Prefixul ne- formează de la cuvântul atent:
A) un sinonim  
B) un substantiv nearticulat 
C) un cuvânt compus 
D) un antonim    
E) un adverb 
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clasa a V - a 
11. Într-o naraţiune obişnuită, momentele subiectului sunt, în ordine:

A) expoziţie, punctul culminant, desfășurarea acţiunii, intriga, deznodământul
B) intriga, expoziţiunea, desfășurarea acţiunii, punctul culminant, deznodământul
C) expoziţiunea, intriga, desfășurarea acţiunii, punctul culminant, deznodământul
D) expoziţiunea, desfășurarea acţiunii, intriga, deznodământul, punctul culminant
E) punctul culminant, expoziţiunea, intriga, deznodământul, desfășurarea acţiunii

12. În enunţul: „Ne vom întâlni iar mâine.”, cuvântul „iar” este:
A) adjectiv  B) conjuncţie C) adverb D) prepoziţie E) verb

13. Într-un basm se  întâlnesc:
A) fiinţe cu însușiri supranaturale, două tărâmuri, numai personaje tinere
B) zmei, zâne, numai personaje negative
C) personaje cu puteri supranaturale, cifre magice, descrieri ample de natură
D) descrieri ample de natură, numai personaje cu puteri supranaturale, zmei
E) fiinţe cu însușiri supranaturale, două tărâmuri, cifre magice

14. În basme, formula de încheiere:
„Ş-am încălecat pe-o căpşună şi v-am spus o mare minciună”, are rolul de a: 

A) a spune numai adevărul   B) a recunoaște minciuna 
C) a aprecia numai finalul fericit   D) a diferenţia  un basm de o poezie                     
E) a reveni în realitate din lumea ficţiunii

15. În enunţul: „Aş fi vrut să fiu împărat şi să fiu în fruntea voinicilor care ar fi omorât
zmeii.”, valoarea morfologică a verbului „a fi” este, în ordine:

A) auxiliar, predicativ, copulativ, predicativ 
B) auxiliar, copulativ, predicativ, auxiliar
C) predicativ, copulativ, auxiliar, auxiliar
D) copulativ, predicativ, auxiliar, predicativ
E) copulativ, copulativ, auxiliar, predicativ

16. Predicatul verbal se exprimă printr-un verb la modul:
A) indicativ, conjunctiv, imperativ, infinitiv
B) infinitiv, indicativ, conjunctiv, imperativ
C) indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ
D) imperativ, condiţional-optativ, gerunziu, imperativ
E) participiu, conjunctiv, indicativ, condiţional-optativ

17. În enunţul: „Tu, copile, pe unde ai intrat?” substantivul „copile”  are funcţia de: 
A) subiect     B) nu are funcţie sintactică    
C) nume predicativ D) complement  E) atribut

18. În enunţul: „Nouă ne trimiteţi cadourile pe care le-am cerut.”, pronumele personale sunt:
A) nouă, să ne      B) ne, care, -am  
C) nouă, ne, le-  D) să, pe, -am  E) nouă, care, să

19. Există diftongi în fiecare cuvânt din seria:
A) ianuarie, barcă, creangă  B) teamă, rouă, școală
C) cadă, călător, ancoră D) floare, șuncă, moară
E) coadă, coală, barcă

20. Sinonimul expresiei  „a fi de acord” este:
A) a convieţui B) convorbire C) a consacra D) a consimţi E) a constrânge 
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clasa a VI - a 
1. Care enunţ conţine un dezacord?

A) Lui văru-tău i-am dat o carte. B) E a elevei celei silitoare. 
C) Caietul lui este pe bancă.  D) Elevei celui silitor i-am dat cartea.
E) Vărului tău i-am dat o carte.

2. În ce propoziție „lui” este articol hotărât?   
A) Lui Ionel îi place muzica.  B) Ideea lui o găsesc interesantă.
C) Îi dau lui cartea mea.  D) Prietenul lui este acolo.
E) Lui îi e rău.

3. În enuntul:  „Au fost găsiţi treizeci de galbeni.” 
Numeralul cardinal are funcţia sintactică de:

A) subiect  B) complement direct
C) atribut adjectival D) complement indirect
E) complement circumstanţial de loc

4. În ce propoziţie întâlnim articolul demonstrativ?
A) Cei din clasă au plecat.         B) Ce-l tot strigi atât?
C) Cei mai buni au fost numiţi în funcţie.      D) Nu-i cred pe cei de-afară.
E) O fată din cele de acolo este sora lui.

5. Indicaţi şirul numai cu adjective fără grade de comparaţie:
A) bun, greu, mare  B) vesel, bun, curajos
C) fericit, greu, palid  D) suprem, uscat, complet
E) vesel, educat, complet

6. În ce caz se află cuvântul subliniat  „N-ai crezut părerea alor tăi.”?
A) vocativ B) genitiv C) nominativ D) acuzativ   E) dativ

7. În ce propoziţie avem predicat nominal?
A) Profesorul a însemnat cu roșu. B) Adi va rămâne în ţară.
C) Eu am ieșit acum din examen. D) El este acolo.
E) Eu voi ajunge mare.

8. Adjectivul pronominal demonstrativ îl găsim în enunţul:
A) Am zgâriat cu acesta. B) Râul acesta curge lin.
C) Acesta este un râu. D) Ieri a fost același. E) Aceștia nu erau acasă.

9. Care enunţ conţine un pronume personal?
A) Ai tăi au venit de la mare. 
B) Părinţii tăi sunt la mare.
C) Ce e taică-tău?  
D) Harnica noastră vecină mă răsfaţă.
E) Sora mea este studentă.

10. Şirul care indică substantive defective de plural este:
A) lene, zori, ghilimele  B) Carpaţi, Alpi, foame
C) rușine, lene, altruism D) dulap, bucurie, cârd E) româncă, frică, stol
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clasa a VI - a 
11. Este substantiv colectiv:

A) teamă B) bucluc C) voinţă D) pașaport E) frunzar

12. „X” se pronunţă „gz” în:
A) exod B) axă C) Axinte D) existenţă E) plex

13. În propoziţia: „În copilărie, dormim cu adevărat”, substantivul este în cazul:
A) N - subiect    
B) G - complement
C) Ac - complement circumstanţial de timp
D) Ac - complement circumstanţial de loc 
E) D - complement indirect

14. Sufixele diminutivale au rolul de a:
A) mări B) micșora C) modifica  D) compune E) rezista

15. Pronumele care devin adjective pronominale sunt:
A) reflexiv și demonstrativ  
B) personal și reflexiv
C) posesiv și personal de politeţe 
D) demonstrativ și personal de politeţe 
E) posesiv și demonstrativ

16. Hiperbola reprezintă:
A) mărirea exagerată a trăsăturilor unei fiinţe, unui fenomen sau ale unui obiect
B) mărirea insuficientă a trăsăturilor unei fiinţe, unui fenomen sau ale unui obiect
C) micșorarea exagerată a trăsăturilor unei fiinţe, unui fenomen sau ale unui obiect
D) micșorarea unor însușiri deosebite ale unui obiect sau acţiune
E) mărirea unor însușiri deosebite ale unui obiect sau acţiune

17. Substantivul defectiv de singular este:
A) baschet              B) lapţi           C) porţi         D) teze       E) altruism

18. Expoziţia reprezintă:
A) situaţia finală B) elementul care modifică situaţia iniţială
C) situaţia iniţială D) momentul de maximă tensiune
E) succesiunea întâmplărilor

19. „I” în propoziţia: „I se spune să înveţe” este:
A) substantiv  B) pronume personal în Ac
C) articol hotărât D) pronume personal în D
E) verb predicativ personal

20. Propoziţia: „Să nu mai vii la şase!” este:
A) simplă, enunţiativă  B) dezvoltată, optativă 
C) dezvoltată, negativă D) negativă, imperativă     E) simplă, imperativă
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clasa a VII - a 
Se dă textul:
„Îi arătă apoi o fântână, unde trebuia să se ducă trei zile de-a rândul, îi spuse cu cine are să se 
întâlnească şi ce să vorbească; o povăţui ce să facă, rând pe rând, cu vârtelniţa, cu tipsia  şi 
cu cloşca cu puii de aur, dăruite ei de cele trei surori: Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri şi Sfânta 
Duminică.” 

                                                                             (Ion Creangă, Povestea porcului )

1. În fragmentul dat există :
A) 4 predicate B) 5 predicate C) 6 predicate D) 7 predicate  E) 8 predicate 

2. Sintagma „are să se întâlnească” este:
A) verb, modul conjunctiv, diateza reflexivă   B) verb, modul conjunctiv, diateza pasivă
C) verb, modul indicativ, timpul viitor D) locuţiune verbală, modul indicativ 
E) verb, modul condiţional-optativ, diateza reflexivă 

3. Expresiile:  „de-a rândul” şi „rând pe rând” sunt în ordine:
A) locuţiune verbală, locuţiune adverbială          
B) locuţiune adverbială, locuţiune adverbială
C) locuţiune adjectivală, locuţiune adverbială   
D) expresie verbală impersonală, locuţiune adverbială  
E) locuţiune adjectivală, expresie verbală impersonală

4. Sinonimul cuvântului  „povăţuise” este:
A) răsfăţase B) îmblânzise C) îndârjise D) sfătuise   E) îngrijise

 5. Cuvântul  „o” din textul dat are, în ordine, următoarele valori morfologice:
A) pronume reflexiv, articol nehotărât B) pronume personal, articol nehotărât
C) articol hotărât, pronume personal             D) articol nehotărât, pronume personal
E) numeral cardinal,  pronume personal 

6. Există numai verbe la moduri personale în seria:
A) aude, se face, se ridică, izbucnind B) aude, se ridică, izbucnind
C) aude, se face, se ridică, izbucnește D) aude, se face ridicându-se, zâmbind
E) aude, plecat, ridicat, izbucnind

7. Indicaţi enunţul în care verbul „a fi” are valoare copulativă:
A) Copilul e la doi kilometri. B) Pâinea e un leu.
C) Copilul e acasă. D) Copilul e inteligent.
E) Copilul e la timp la școală. 

8. Sintagma „de patru ori”, din enunţul: „În acest an am obţinut o recoltă de roşii de 
patru ori mai mare decât anul trecut.”, are valoare morfologică de:

A) locuţiune adjectivală B) locuţiune adverbială      
C) numeral adverbial D) locuţiune verbală            E) numeral distributiv

9 . Indicaţi enunţul corect:
A) Destui de mulţi copii au făcut greșeli.    
B) Exerciţiile sunt ușoare de rezolvat.
C) Sacii sunt grei de transportat.        
D) Au venit atâţi de mulţi!
E) Acestea sunt lucrurile cel mai puţin apreciate. 
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10. Selectaţi seria care conţine numai forme corecte de genitiv-dativ singular:

A) lui Ileana, lui Maria, lui doamna B) lui Carmen, lui Zizi, lui Jeni
C) lui Anca, lui Olga, lui Alexandra D) Ancăi, Olgăi, lui Alexandra, doamnei
E) lui Carmen, lui Jeni, lui doamna

11. Selectaţi enunţul corect:
A) Tăieţi, dar nu vă apropiaţi! B) Tăiaţi dar nu vă apropieţi!  
C) Tăiaţi dar, nu vă apropiaţi!     D) Tăieţi dar nu vă apropieţi! 
E) Tăiaţi, dar nu vă apropiaţi! 

12. Indicaţi formele corecte de genitiv-dativ singular şi plural a cuvântului „soră”: 
A) sorei, sorelor  B) sorei, surorilor 
C) surori, sorelor   D) surorii, surorilor    E) surorii, sorelor

13. Alegeţi seria în care toate substantivele sunt corecte la forma de genitiv-dativ:
 A) păpușii, tălpii, mănușii, urechii B)  păpușei, tălpii, mănușei, urechei
 C) păpușii, talpei, mănușiii, urechii D) păpușei, tălpii, mănușii, urechei
 E) păpușei, talpei, mănușei, urechii

14. În enunţul:  „Roadele erau pentru sine şi-şi lua să nu ducă lipsă.”, cuvintele subliniate sunt:
 A) pronume nehotărât, pronume reflexiv B) pronume demonstrativ, pronume personal
 C) pronume reflexiv, pronume reflexiv D) pronume personal, pronume reflexiv 
 E) pronume nehotărât, pronume negativ

15. În enunţul:  „Cele mai multe fuseseră urcate în pod de argat.”, verbul este:
A) la diateza activă, timpul prezent
B) la diateza activă, timpul perfect compus 
C) la diateza reflexivă, timpul mai-mult-ca-perfect
D) la diateza pasivă, timpul mai-mult-ca-perfect 
E) la diateza pasivă , timpul perfect simplu

16. În enunţul: „M-am gândit  la tine şi când am închis ochii.”, verbele sunt la: 
A) diateza activă, diateza pasivă        B) diateza  pasivă, diateza activă
C) diateza reflexivă, diateza activă    D) diateza reflexivă, diateza pasivă
E) diateza pasivă, diateza pasivă

17. În enunţul: „Care sunt preferinţele tale?”, pronumele interogativ care are funcţia de:
A) subiect  B) nume predicativ   
C) complement direct   D) complement indirect  E) atribut

18. În enunţul: „Un bucium cânta tainic cu dulceaţă”, adverbul este:
A) epitet cromatic B) epitet al verbului 
C) metaforă  D) comparaţie  E) hiperbolă

19. În enunţul:  „Fetiţa şoptea vai! printre suspine”, interjecţia „vai!” are funcţia sintactică de: 
A) nume predicativ     B) complement direct     
C) subiect      D) atribut     E) complement indirect 

20. În enunţul: „Măi, tu n-ai auzit?” virgula desparte:
A) un substantiv în vocativ    B) o interjecţie de adresare      
C) un verb la modul imperativ D) o afirmaţie  E) o interogaţie 
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clasa a VIII - a 

Se dă textul:
„Când Tudor intră în încăperea înaltă şi luminată de sfeşnice care-ţi luau ochii, împodobită cu 
mobilă adusă de pe alte meleaguri, boierul Lambru îl întâmpină cu mare bucurie şi chiar cu 
temenele. O asemenea primire îi dădu de bănuit lui Tudor. Iar când cu un glas mieros Lambru 
îl invită să se aşeze într-o sofa cu fireturi argintate, bănuiala lui Tudor crescu şi mai mult.” 
Trebuie să fiu cu ochii-n zece. Cu oameni ca Lambru nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. 
E uns cu toate alifiile şi nu cruţă nimic pentru a-şi vedea scopul atins”. În minte îi sunară ca o 
prevestire cuvintele Driţei: „Nu te du, Tudore, pentru numele cerului, nu te du!”

(P. D. Popescu, Legende si povestiri istorice)

1. În textul de mai sus întâlnim următoarele moduri de expunere:
A) naraţiune, dialog  B) naraţiune, monolog
C) descriere, dialog D) povestire, naraţiune     E) descriere, monolog

2. Textul aparţine unei opere:
A) populare B) narative C) nonliterare D) dialogate E) lirice

3. Ghilimele din interiorul textului sunt puse:
A) pentru a ilustra vorbirea directă 
B) pentru a nota atitudinea vorbitorului faţă de o sintagmă
C) pentru a reliefa cuvinte, sintagme, propoziţii cărora li se atribuie o anumita semnificaţie
D) pentru a marca cuvintele cu sens figurat
E) pentru a indica titlurile operelor literare

4. Semnul de punctuaţie cel mai des folosit este:
A) virgula B) punctul C) cratima D) paranteza E) punctul și virgula

5. Enunţul: „Nu te du, Tudore, pentru numele cerului, nu te du!” conţine :
A) două propoziţii interogative 
B) o propoziţie enunţiativă și una optativă
C) o propoziţie imperativă și două negative 
D) două propoziţii negative din care una este imperativă
E) doua propoziţii negative și imperative

6. Verbele la modurile predicative din prima frază sunt de conjugarea:  
A) I și a II-a   
B) numai de conjugarea I   
C) numai de conjugarea a II-a
D) numai de conjugarea a IV-a  
E) I și a IV-a 

7. Sinonimul contextual al cuvântului „mieros” este:
A) scund B) plăcut C) fals  D) bănuitor E) crescut

8. Din câte propoziţii este alcătuită prima frază?
A) una         B)  patru C) două  D) cinci  E) trei

9. A doua propoziţie din primul enunţ este:
A) SB               B)  PR C) CD D) AT E)  CI
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10. Ce pronume din text este în cazul dativ posesiv?
A) ţi  B) te C) se D) îl E)  îi

11. Indicaţi predicatul corect dintre:
A) îl invită să se așeze B) e 
C) sunară  D) trebuie să fiu E) să fiu

12. Prin contragerea propoziţiei „să fiu cu ochii în zece” rezultă un:
A) predicat  B) atribut 
C) subiect  D) complement direct E) complement indirect

13. Câte adjective întâlnim în prima frază?
A) două B) trei C) patru D) cinci E) șase

14. Propoziţia care conţine un verb dublu tranzitiv este:
A) Mama cumpără legume  B) El îmbracă mantaua.
C) Gabriel ajută vecina la cumpărături. D) Profesorul îl învaţă pe Adrian lecţia.
E)  Învăţând teoria știi.

15. Funcţiile sintactice ale cuvintelor „uns”, „boierul” şi „care” sunt:
A) S, S, A                        B) NP, S, CI               
C) NP, S, S   D) S, NP, A                    E) CI, S, NP

16. În enunţul „ A fost rugat să citească cu voce tare”, subordonata este o:
A) CD         B)  SB              C) AT              D) CI                    E) PR

17. Termenul regent pentru subordonata „Când Tudor intră” este:
A) -ţi luau ochii 
B) îl întâmpină
C) invită
D) dădu
E) crescu

18. Verbul „trebuie” este:
A) predicativ personal B) copulativ impersonal          
C) impersonal  D) predicativ pasiv                   E) personal copulativ

19. Raportul sintactic dintre propoziţiile „E uns cu toate alifiile şi nu cruţă nimic 
pentru a-şi vedea scopul atins” este marcat de:

A) nu există nici un raport sintactic     B) locuţiune conjuncţională subordonatoare
C) joncţiune                                                 D) conjuncţie coordonatoare disjunctivă
E) conjuncţie coordonatoare copulativă

20. Întâlnim verb copulativ impersonal în enunţul:
A) Tu pari că ești străină.  
B) Se facea că eram la ţară.
C) Pare normal să fie strigat și el. 
D) Totdeauna îi iese prăjitura.
E) Copilul a ieșit premiant.
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