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1. Ce cuvânt are prima silabă „ca”?
A) carte B) caşcaval C) camion D) carton E) cal

2. Cuvântul „veveriţă” are: 
A) 3 silabe  B) 4 silabe C) 5 silabe 
D) două silabe  E) 8 silabe

3. Câte cuvinte sunt în propoziţia: „Vulpea aleargă prin pădure.”? 
A) 4 cuvinte B) 5 cuvinte C) două cuvinte 
D) 3 cuvinte E) 6 cuvinte 

4. Indicaţi corect propoziţia: „ primăvaraasositlanoi” 
A) primăvara a sosit la noi. 
B) Primăvara asosit la noi. 
C) Primăvara a sosit la noi. 
D) Primăvara a sosit lanoi.
E) Primă vara a sosit la noi.

5. Ce cuvânt, cu acelaşi înţeles pentru „amic”,  cunoaşteţi?
A) coleg B) prieten C) cunoştinţă D) vecin E) tovarăş

6. Eu zic una, tu zici multe: creion- ..... 
A) creionuri B) creoane C) creioane 
D) creoanele E) creonurile
 

7. Care este cuvântul cu sens opus pentru „scund”?
A) mare B) înalt  C) lung D) mic  E) scurt
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8. Desparte corect în silabe cuvântul neascultător:
A) neas-cul-tă-tor B) ne-asc-ult-ător C) ne-as-cul-tă-tor
D) nea-scultă-tor E) ne-ascultă-tor

9. Care cuvânt nu este scris corect?
A) mingie B) iepure C) iese  D) brad E) tobogan

10. Unde se scrie titlul unui text?
A) în interiorul textului B) înaintea textului C) în stânga textului
D) oriunde   E) la sfârşitul textului

11. Ordonează literele u, r, i, f, c, ă, n şi vei descoperi cuvântul: 
A) furcă B) furnicar C) furnică 
D) furnici E) farfurie

12. În care cuvânt nu se potriveşte ultima silabă „che”:
A) ure_ B) ve__ C) pere__ D) bos__ E) ridi__

13. Prima literă dintr-o propoziţie este întotdeauna:
A) A  B) mică C) de tipar D) nu este o regulă E) mare

14. Completează corect proverbul: 
       „Cine se scoală de dimineaţă departe ......”
A) fuge B) merge C) ajunge D) aleargă E) se duce

15. Se dau cuvintele: tigru, varză, şarpe, leu. 
       Care este a patra literă din al treilea cuvânt?
A) e  B) z  C) r  D) v  E) p

1. Ce cuvânt are prima silabă „ca”?
A) carte B) caşcaval C) camion D) carton E) cal

2. Cuvântul „veveriţă” are: 
A) 3 silabe  B) 4 silabe C) 5 silabe 
D) două silabe  E) 8 silabe

3. Câte cuvinte sunt în propoziţia: „Vulpea aleargă prin pădure.”? 
A) 4 cuvinte B) 5 cuvinte C) două cuvinte 
D) 3 cuvinte E) 6 cuvinte 

4. Indicaţi corect propoziţia: „ primăvaraasositlanoi” 
A) primăvara a sosit la noi. 
B) Primăvara asosit la noi. 
C) Primăvara a sosit la noi. 
D) Primăvara a sosit lanoi.
E) Primă vara a sosit la noi.

5. Ce cuvânt, cu acelaşi înţeles pentru „amic”,  cunoaşteţi?
A) coleg B) prieten C) cunoştinţă D) vecin E) tovarăş

6. Eu zic una, tu zici multe: creion- ..... 
A) creionuri B) creoane C) creioane 
D) creoanele E) creonurile
 

7. Care este cuvântul cu sens opus pentru „scund”?
A) mare B) înalt  C) lung D) mic  E) scurt
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1. Cuvântul care începe cu o vocală este:
A) carte B) oameni C) dulap D) lapte E) covor

2. Propoziţia:  “- Ce carte ai citit ?” este:
A) interogativă B) exclamativă C) afirmativă
D) enunţiativă  E) negativă

3. Completează cuvântul cu o silabă: __poziţie
A) la  B) car  C) pro  D) sto  E) cri

4. Cuvântul format dintr-o silabă este:
A) start B) unu  C) patru D) vie  E) anii

5. Dintre cuvintele date, unul este scris greşit:
A) crina B) liliac  C) maci D) lalea E) garoafă

6. La sfârşitul unei propoziţii exclamative se scrie:
A) punct  B) semnul întrebării  C) două puncte             
D) linie de dialog E) semnul exclamării

7. Cuvintele care conţin câte două grupuri de litere sunt:
A) ghiocel, Cecilia B) geantă, Gigi C) arici, ghimpe
D) margine, gingie E) cercel, cerneală

8. Înaintea unei enumerări trebuie să scriem:
A) punct    B) două puncte C) virgulă 
D) semnul exclamării  E) punct şi virgulă6
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9. Perechea de cuvinte care arată însuşiri, este:
A) amic, duşman  B) dulce, însorit  C) soare, luminos
D) alerg, privesc  E) înalt, brad

10. Indicaţi varianta despărţită corect în silabe:
A) dreptun-ghi  B) drep-tun-ghi  C) drep-tu-nghi
D) drept-unghi  E) drep- tunghi

11. Opera “Amintiri din copilărie“ este scrisă de:
A) George Coşbuc  B) Mihai Eminescu  C) Ion Creangă        
D) Elena Farago  E) Mihail Sadoveanu

12. Eliminaţi cuvântul care nu se potriveşte cu celelalte: 
       privelişte, peisaj, înălţime, aspect, tablou
A) privelişte B) peisaj C) înălţime D) aspect E) tablou

13. Enunţurile pline de înţelepciune se numesc:
A) propoziţii B) constatări C) titluri D) proverbe E) reguli

14. Pentru a găsi un cuvânt în dicţionar, trebuie să ştim:
A) sensul lui   B) alfabetul  
C) sfârşitul cuvântului  D) numărul de silabe
E) vocalele şi consoanele
 
15. Cuvântul care denumeşte forma mică a obiectului (îl alintă) este:
A) boabe B) furnică C) măsuţă D) piper E) picătură

1. Cuvântul care începe cu o vocală este:
A) carte B) oameni C) dulap D) lapte E) covor

2. Propoziţia:  “- Ce carte ai citit ?” este:
A) interogativă B) exclamativă C) afirmativă
D) enunţiativă  E) negativă

3. Completează cuvântul cu o silabă: __poziţie
A) la  B) car  C) pro  D) sto  E) cri

4. Cuvântul format dintr-o silabă este:
A) start B) unu  C) patru D) vie  E) anii

5. Dintre cuvintele date, unul este scris greşit:
A) crina B) liliac  C) maci D) lalea E) garoafă

6. La sfârşitul unei propoziţii exclamative se scrie:
A) punct  B) semnul întrebării  C) două puncte             
D) linie de dialog E) semnul exclamării

7. Cuvintele care conţin câte două grupuri de litere sunt:
A) ghiocel, Cecilia B) geantă, Gigi C) arici, ghimpe
D) margine, gingie E) cercel, cerneală

8. Înaintea unei enumerări trebuie să scriem:
A) punct    B) două puncte C) virgulă 
D) semnul exclamării  E) punct şi virgulă 7
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Clasa a III-a

1. Alege cuvântul care nu este scris corect:
A) bonboane  B) împădurit   C) împărat 
D) împodobit  E) îmbrăcat

2. Varianta scrisă incorect este:
A) examen B) excursie C) Vasile Alexandri D) exemplu E) pix

3. Indicaţi perechea care nu se potriveşte: 
A) glumă - poantă  B) fericire - bucurie  C) dar - cadou
D) larmă - tăcere  E) bijuterie - podoabă

4. Enunţul corect este: 
A) Sa dus la teatru.   B) Cartea s-a este nouă. 
C) S-a întâlnit cu prietena sa.  D) Bluza s-a este roşie. 
E) Din cartea s-a sa inspirat.

5. Pluralul substantivului „râu” este:
A) râie  B) râuri C) râi  D) raie  E) alt răspuns

6. Substantivul care are aceeaşi formă la singular şi la plural este:
A) câmpie B) ponei C) iarnă D) seară E) creion

7. Adjectivul obţinut prin transformarea substantivului „bogăţie” este:
A) bogaţi B) bogătaş C) bogat D) bogăţii E) bogăţiile

8. Numeralul scris corect este: 
A) nouă zeci B) nuăzeci C) nouzeci D) nouăzeci E) noăzeci

9. Substantivul comun, care are aceeaşi formă la numărul singular 
     ca şi la plural, este: 
A) visuri B) lacrimi C) ardei D) bănci E) pixuri

10. Partea cea mai dezvoltată a unei compuneri se numeşte:
A) încheiere  B) introducere  C) cuprins 
D) povestire  E) desfăşurare8
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11. Alege varianta în care sunt  numai substantive:
A) merg, soare, alerg  B) carte, înţelepciune, dar
C) sare, desenez, aţă  D) argintiu, carte, eram
E) citesc, luminos, mare

12. În propoziţia: „În apa limpede se joacă peştişorii.” sunt: 
A) două substantive  B) trei substantive  C) un substantiv 
D) patru substantive  E) un alt răspuns

13. Completează proverbul: „Vorba dulce, ........... aduce”
A) puţin B) bine  C) frumos D) mult E) mereu

14. Acordul corect între adjectiv şi substantiv este în varianta:
A) îndrăzneţi elev  B) îndrăzneaţă idei C) îndrăzneţe păreri 
D) îndrăzneţile copii  E) un alt răspuns

15. În versul: „Ziua ninge, noaptea ninge dimineaţa ninge iară”,
       cuvântul care se repetă este:
A) substantiv B) adjectiv C) numeral D) pronume E) verb

16. Adjectivul care are acelaşi înţeles cu grupul de cuvinte  „bun de gură” este:
A) îndrăzneţ B) curios C) vorbăreţ D) inteligent E) linguşitor

17. Indicaţi în care propoziţie cuvântul „poartă” este verb:
A) Alina iese la poartă.  B) La poartă este multă lume.
C) Ea poartă o bluză roşie. D) Lângă poartă stă un câine.
E) Am o poartă nouă.

18. Enunţul „Ea avea două creioane colorate” conţine:
A) o parte dintre părţile de vorbire învăţate 
B) toate părţile de vorbire învăţate
C) trei adjective D) patru verbe  E) un alt răspuns

19. Ce cuvânt formează un enunţ corect cu forma „ia”?
A) povestit B) spus       C) cartea D) atras atenţia       E) recomandat

20. Indicaţi varianta care nu se potriveşte: 
A) a venit B) căuta C) plecase D) ieşire E) a ieşi

1. Alege cuvântul care nu este scris corect:
A) bonboane  B) împădurit   C) împărat 
D) împodobit  E) îmbrăcat

2. Varianta scrisă incorect este:
A) examen B) excursie C) Vasile Alexandri D) exemplu E) pix

3. Indicaţi perechea care nu se potriveşte: 
A) glumă - poantă  B) fericire - bucurie  C) dar - cadou
D) larmă - tăcere  E) bijuterie - podoabă

4. Enunţul corect este: 
A) Sa dus la teatru.   B) Cartea s-a este nouă. 
C) S-a întâlnit cu prietena sa.  D) Bluza s-a este roşie. 
E) Din cartea s-a sa inspirat.

5. Pluralul substantivului „râu” este:
A) râie  B) râuri C) râi  D) raie  E) alt răspuns

6. Substantivul care are aceeaşi formă la singular şi la plural este:
A) câmpie B) ponei C) iarnă D) seară E) creion

7. Adjectivul obţinut prin transformarea substantivului „bogăţie” este:
A) bogaţi B) bogătaş C) bogat D) bogăţii E) bogăţiile

8. Numeralul scris corect este: 
A) nouă zeci B) nuăzeci C) nouzeci D) nouăzeci E) noăzeci

9. Substantivul comun, care are aceeaşi formă la numărul singular 
     ca şi la plural, este: 
A) visuri B) lacrimi C) ardei D) bănci E) pixuri

10. Partea cea mai dezvoltată a unei compuneri se numeşte:
A) încheiere  B) introducere  C) cuprins 
D) povestire  E) desfăşurare 9
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1. Totalitatea cuvintelor unei limbi constituie:
A) un text  B) vocabularul  C) propoziţii 
D) fraze   E) dicţionarul

2. Literele unei limbi, aşezate în ordine alfabetică, formează:
A) alfabetul B) un desen C) grafisme D) simboluri E) semne scrise

3. Cuvintele sunt alcătuite din:
A) silabe B) sunete C) vocale D) consoane E) grupuri de litere

4. Punctul, virgula, semnele exclamării şi întrebării, două puncte… sunt:
A) semne convenţionale  B) semne de circulaţie 
C) semne de punctuaţie  D) semne de atenţionare  E) indicatoare

5. „Sa”, „la”, „sau”, „iau” sunt cuvinte care se scriu:
A) numai cu cratimă       B) numai în forma de mai sus 
C) numai la început de enunţ           D) la întâmplare E) ţinând cont de context

6. Cuvântul în care grupul de litere “ge“ formează singur o silabă este: 
A) George B) merge C) ger  D) degeaba E) mărgea

7. Orice text începe:
A) cu alineat  B) de la capăt de rând  C) de la începutul paginii 
D) de oriunde  E) la sfârşitul unei pagini

8. În propoziţia: „Soarele dă lumină pământului.”, cuvintele componente, 
     respectând topica, sunt ca părţi de propoziţie:
A) S, P, C, C    B) C, P, S, C C) C, C, S, P D) S, P, C E) C, P, S, S

9. Cuvintele „a fugi, el, frumos, cinci” sunt, ca părţi de vorbire, respectând ordinea 
     în care sunt scrise:
A) verb, adj., numeral, pronume  B) verb, pronume, adj., numeral
C) verb, pronume, numeral, adj.  D) substantiv, numeral, verb, pronume 
E) predicat, subiect, altă parte, altă parte

10. Scrierea: „...... cărţi, caiete, penare, pixuri” reprezintă o:
A) propoziţie  B) frază  C) enumerare D) exclamare E) întrebare
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11. „Ce, ci, che, chi, ghe, ghi” sunt:
A) grupuri de litere    B) grupuri de sunete     C) grafisme         D) silabe        E) cuvinte

12. Indicaţi varianta incorectă:
A) înotător          B) înainte                      C) înoptat     D) înoată       E) înapoi

13. Cuvintele „într-un”, „într-o” se scriu întotdeauna:
A) cu cratimă  B) indiferent cum C) ţinând seama de context
D) numai la început de rând   E) fără cratimă

14. Scrierea corectă a perechilor de cuvinte este:
A) nicio, niciun  B) nici-o, nici-un  C) nici o, nici un
D) ni ci-o, ni ci-un E) indiferent cum

15. Identifică scriitorii români din enumerarea: Ion Creangă, Ion Luca Caragiale,
       Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Nicolae Labiş, 
       Emil Gârleanu
A) M. Eminescu şi I. Creangă B) toţi  C) I.L.Caragiale şi G. Coşbuc 
D) T. Arghezi   E) N. Labiş 

16. „Nică” este personajul principal din:
A) Amintiri din copilărie      B) Vizită       C) Premiul întâi        D) Puiul        E) Frunza

17. Poezia este alcătuită din:
A) propoziţii simple  B) propoziţii dezvoltate             C) fraze
D) versuri   E) cuvinte

18. Comunicarea poate fi:
A) numai orală   B) numai în scris              C) non verbală 
D) orală, în scris, non verbală E) prin imagini

19. Dintre cuvintele de mai jos, unul este diferit:
A) pomi  B) ochi  C) ardei  D) ponei           E) câlţi

20. Povestea „Degeţica” are ca autor pe:
A) Fraţii Grimm  B) H. Ch. Andersen C) Călin Gruia 
D) Petre Ispirescu E) I. F. Baum

1. Totalitatea cuvintelor unei limbi constituie:
A) un text  B) vocabularul  C) propoziţii 
D) fraze   E) dicţionarul

2. Literele unei limbi, aşezate în ordine alfabetică, formează:
A) alfabetul B) un desen C) grafisme D) simboluri E) semne scrise

3. Cuvintele sunt alcătuite din:
A) silabe B) sunete C) vocale D) consoane E) grupuri de litere

4. Punctul, virgula, semnele exclamării şi întrebării, două puncte… sunt:
A) semne convenţionale  B) semne de circulaţie 
C) semne de punctuaţie  D) semne de atenţionare  E) indicatoare

5. „Sa”, „la”, „sau”, „iau” sunt cuvinte care se scriu:
A) numai cu cratimă       B) numai în forma de mai sus 
C) numai la început de enunţ           D) la întâmplare E) ţinând cont de context

6. Cuvântul în care grupul de litere “ge“ formează singur o silabă este: 
A) George B) merge C) ger  D) degeaba E) mărgea

7. Orice text începe:
A) cu alineat  B) de la capăt de rând  C) de la începutul paginii 
D) de oriunde  E) la sfârşitul unei pagini

8. În propoziţia: „Soarele dă lumină pământului.”, cuvintele componente, 
     respectând topica, sunt ca părţi de propoziţie:
A) S, P, C, C    B) C, P, S, C C) C, C, S, P D) S, P, C E) C, P, S, S

9. Cuvintele „a fugi, el, frumos, cinci” sunt, ca părţi de vorbire, respectând ordinea 
     în care sunt scrise:
A) verb, adj., numeral, pronume  B) verb, pronume, adj., numeral
C) verb, pronume, numeral, adj.  D) substantiv, numeral, verb, pronume 
E) predicat, subiect, altă parte, altă parte

10. Scrierea: „...... cărţi, caiete, penare, pixuri” reprezintă o:
A) propoziţie  B) frază  C) enumerare D) exclamare E) întrebare
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Cerinţe:                 (*** Greuceanu)
1. Fragmentul citat aparţine unui basm, deoarece:
A)  are multe personaje  B)  are ca mod de expunere naraţiunea   
C)  este o operă epică de dimensiuni mici cu puţine personaje 
D)  este o operă epică de dimensiuni mari cu multe personaje 
E)  unele personaje au puteri supranaturale

2. În fragmentul citat, personajul principal este:
A) Împăratul Roşu   B)  zmeii   C) Greuceanu 
D) Faurul-Pământului     E)  Soarele şi luna

3. Formula „A fost odată ca niciodată” are rolul:
A) de a introduce cititorul într-o lume ireală B) de a menţine trează atenţia cititorului   
C) de a oferi dinamism acţiunii  D) de a transmite o notă de optimism   
E) de a arăta un timp trecut

4. În basme, cifra trei reprezintă:
A)  o cifră impară  B)  o cifră magică  C)  un număr norocos  
D)  numărul stelelor    E)  numărul împăraţilor

5. Sinonimul expresiei „să dea în ştire” este:
A) să  ştie B) să scrie în ziar C)  să anunţe D)  să exprime E)  să vorbească

6. Enunţul „Greuceanu se dete de trei ori peste cap  şi se făcu un porumbel” reprezintă:
A)  o formulă mediană   B) moartea personajului  
C)  înlocuirea lui Greuceanu cu un alt personaj   D) rostogolirea personajului 
E)  metamorfoza personajului

7. În substantivul zmeilor din structura „la casele zmeilor”,  -lor este:
A) desinenţă de plural  B) articol hotărât, cazul genitiv
C) articol hotărât, cazul dativ D) sufix     E) articol nehotărât

8. Adjectivul „mâhnit” din „El era foarte mâhnit” este în cazul:
A) vocativ  B) dativ  C) nominativ  D) genitiv  E) acuzativ

9. În propoziţia „A fost un împărat”, substantivul „un împărat” are funcţie sintactică de:
A) complement B) atribut C) nume predicativ           D) subiect       E) predicat nominal

10. Cuvântul lui din „jumătate din împărăţia lui” este:
A) pronume personal în cazul genitiv  B) pronume personal în cazul dativ   
C) articol hotărât         D) articol nehotărât E)  pronume personal în cazul nominativ
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11. Substantivele subliniate din „Greuceanu luă cu dânsul şi pe fratele său” sunt în cazurile:
A)  nominativ şi dativ  B) nominativ şi acuzativ  C) acuzativ şi acuzativ   
D) acuzativ şi genitiv  E) vocativ şi acuzativ 

12. Cuvintele subliniate din „care-l scoase tocmai la casele zmeilor” au, în ordine, următoarele 
        funcţii sintactice:
A) predicat verbal, subiect    B) predicat nominal, nume predicativ 
C) predicat verbal, atribut    D) predicat nominal, subiect 
E) predicat verbal, complement 

13. În enunţul „se duse pe o potecă” cuvântul o este:
A) numeral B) pronume personal C) articol hotărât  D) articol nehotărât E) adjectiv

14. Verbul a fi din „A fost odată ca niciodată” este:
A)  verb predicativ   B)  verb copulativ  C)  verb auxiliar   
D)  verb compus  E)  verb nepersonal

15. Verbele din enunţul „El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei furaseră...” sunt 
        la timpurile:
A) perfect simplu, mai-mult-ca-perfect  B) imperfect, perfect simplu    
C) prezent, mai-mult-ca-perfect    D) imperfect, prezent     
E) imperfect, mai-mult-ca-perfect

16. În ultimul enunţ al textului există:
A) patru predicate verbale             B) trei predicate verbale   
C) trei predicate verbale şi un predicat nominal          D) două predicate verbale şi un predicat nominal    
E) două predicate verbale şi două predicate nominale

17. Cuvântul „dânsul” este ca parte de vorbire:
A) pronume personal de politeţe  B) substantiv comun    C) adjectiv    
D) pronume personal  E) substantiv propriu

18. Verbul din primul enunţ al textului se află la timpul:
A) prezent  B) perfect compus  C) perfect simplu  D)  viitor  E)  imperfect

19. Cuvântul „un viteaz” este, ca parte de vorbire:
A) numeral   B) adjectiv  propriu-zis   C) substantiv comun 
D) substantiv propriu  E) adjectiv provenit din verb la participiu

20. Cratima din structura ”care-l scoase” marchează:
A) absenţa unei silabe  B) absenţa unei litere   
C) absenţa unei consoane  D) absenţa unei vocale   
E) absenţa unui cuvânt

Se dă textul: 
           „A fost odată ca niciodată  etc.
             A fost un împărat şi se numea împăratul Roşu. El era foarte mâhnit că, în zilele 
lui, nişte zmei furaseră soarele şi luna de pe cer.
             Trimise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe, ca să dea în ştire tuturor 
că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei , acela va lua pe fie-sa de 
nevastă şi încă jumătate din împărăţia lui, iară cine va umbla şi nu va izbândi nimic, 
acela să ştie că i se va tăia capul.[...]
             Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greuceanu.[...]
             Greuceanu luă cu dânsul şi pe fratele său şi merse, merse, merse cale lungă, 
depărtată, până ce ajunse la Faurul–Pământului, cu care era frate de cruce.[...]
             Greuceanu se duse, se duse pe o potecă care-l scoase tocmai la casele zmeilor...
Dacă ajunse aici, Greuceanu se dete de trei ori peste cap şi se făcu un porumbel. Vezi 
că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învăţase Faurul-Pământului. Făcându-se porumbel, 
Greuceanu zbură şi se puse pe un pom care era tocmai în faţa caselor.”
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Limba
romana

Clasa a V-a

11. Substantivele subliniate din „Greuceanu luă cu dânsul şi pe fratele său” sunt în cazurile:
A)  nominativ şi dativ  B) nominativ şi acuzativ  C) acuzativ şi acuzativ   
D) acuzativ şi genitiv  E) vocativ şi acuzativ 

12. Cuvintele subliniate din „care-l scoase tocmai la casele zmeilor” au, în ordine, următoarele 
        funcţii sintactice:
A) predicat verbal, subiect    B) predicat nominal, nume predicativ 
C) predicat verbal, atribut    D) predicat nominal, subiect 
E) predicat verbal, complement 

13. În enunţul „se duse pe o potecă” cuvântul o este:
A) numeral B) pronume personal C) articol hotărât  D) articol nehotărât E) adjectiv

14. Verbul a fi din „A fost odată ca niciodată” este:
A)  verb predicativ   B)  verb copulativ  C)  verb auxiliar   
D)  verb compus  E)  verb nepersonal

15. Verbele din enunţul „El era foarte mâhnit că, în zilele lui, nişte zmei furaseră...” sunt 
        la timpurile:
A) perfect simplu, mai-mult-ca-perfect  B) imperfect, perfect simplu    
C) prezent, mai-mult-ca-perfect    D) imperfect, prezent     
E) imperfect, mai-mult-ca-perfect

16. În ultimul enunţ al textului există:
A) patru predicate verbale             B) trei predicate verbale   
C) trei predicate verbale şi un predicat nominal          D) două predicate verbale şi un predicat nominal    
E) două predicate verbale şi două predicate nominale

17. Cuvântul „dânsul” este ca parte de vorbire:
A) pronume personal de politeţe  B) substantiv comun    C) adjectiv    
D) pronume personal  E) substantiv propriu

18. Verbul din primul enunţ al textului se află la timpul:
A) prezent  B) perfect compus  C) perfect simplu  D)  viitor  E)  imperfect

19. Cuvântul „un viteaz” este, ca parte de vorbire:
A) numeral   B) adjectiv  propriu-zis   C) substantiv comun 
D) substantiv propriu  E) adjectiv provenit din verb la participiu

20. Cratima din structura ”care-l scoase” marchează:
A) absenţa unei silabe  B) absenţa unei litere   
C) absenţa unei consoane  D) absenţa unei vocale   
E) absenţa unui cuvânt 13



 Cerinţe:
1. Cuvintele  căsuţa, Scâncea-Voevod s-au format pe rând prin:
A) derivare, conversiune  B) conversiune, compunere prin alăturare cu cratimă
C) derivare, compunere prin alăturare cu cratimă
D) compunere, compunere  E) compunere, derivare

2. În expresia “căsuţa lui de-atunci“ există:
A) doi diftongi B) un diftong şi un hiat C) trei diftongi D) un diftong E) un hiat

3. Cuvântul cel din expresia “fratele meu cel mic“ este ca parte de vorbire:
A) articol hotărât  B) articol adjectival demonstrativ C) pronume demonstrativ
D) adjectiv pronominal demonstrativ E) articol nehotărât

4. Verbele  păşi şi privi  din “putea păşi“ şi “putea privi“ sunt la modul:
A) indicativ  B)  infinitiv C) conjunctiv D) participiu E) imperativ

5. Prima virgulă din penultimul alineat marchează:
A) o repetiţie  B) o apoziţie C) o enumeraţie D) o subordonare E) vocativ

6. “Cele dintâi ciripiri” ascultate de copil au fost:
A) ale păsărilor  B) ale muştelor  C) ale piţigoiului 
D) ale mieluşelului E) ale privighetorii

7. Figura de stil din construcţia “ca un strugur de lână“ este:
A) epitet dublu B) epitet  C) personificare D) comparaţie E) enumeraţie

8. Modul de expunere dominant în text este:
A) descrierea  B) monolog liric C) naraţiune D) monolog E) dialog

9. Cuvântul dintâi din structura “cele dintâi păsări“ este:
A) numeral cardinal B) numeral colectiv C) numeral fracţionar 
D) numeral ordinal cu valoare adjectivală E) numeral ordinal cu valoare substantivală

10. Funcţia sintactică a substantivului păstorul  din construcţia
       “mieluşelul era păstorul“ este de:

A) complement direct B) subiect  C) complement indirect
D) atribut   E) nume predicativ

Se  dă textul:
      “Când a venit pe lume fratele meu cel mic, uliţa îl aştepta la poartă. El nu 
ştia: era aşa de mic! 
      Căsuţa lui de-atunci era un leagăn alb; palmele mamei erau singura uliţă 
prin care putea păşi; ochii mamei – singurele ferestre prin care putea privi. Pe 
atunci ştia doar să scâncească şi se numea Scâncea-Voevod.
      A trecut vremea până când, cu mâinile şi cu picioarele, a prins să meargă 
de-a buşilea prin molateca împărăţie a covorului.
      Acolo a hoinărit, în voie, în tovărăşia unui mieluşel de lemn potcovit cu 
rotiţe, bucălat şi fumuriu la trup, ca un strugur de lână. Îl purta prin luncile 

de ţesături şi parcă mai degrabă  mieluşelul era păstorul, căci el privea doar, iar copilaşul păştea 
covorul, mozolind.
      Acolo s-a rătăcit prin codrul picioarelor de scaune şi de măsuţe, sălaş al urşilor, al lupilor, al 
tigrilor şi al altor sălbăticiuni de pâslă sau de carton.
      Acolo a privit cele dintâi păsări şi a ascultat cele dintâi ciripiri: muştele cu bâzâitul lor.”    

(“Uliţa copilăriei”    de Ionel Teodoreanu)
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Limba
romana

Clasa a VI-a

11. Substantivele al urşilor, al lupilor, al tigrilor sunt toate  în cazul:
A) nominativ  B) acuzativ C) vocativ D) genitiv E) dativ

12. Adjectivul mic din structura “fratele meu cel mic“ este la gradul de comparaţie:
A) comparativ de egalitate   B) superlativ relativ de superioritate
C) pozitiv     D) superlativ relativ de inferioritate 
E) comparativ de superioritate

13. Adjectivul fumuriu este:
A) variabil cu două forme flexionare  B) variabil cu trei forme flexionare
C) variabil cu patru forme flexionare  D) invariabil 
E) provenit din verb la participiu

14. În ultima frază din text sunt:
A) patru substantive B) trei substantive  C) două substantive
D) cinci substantive E) şase substantive

15. Pronumele lui se poate înlocui în expresia “căsuţa lui“ cu:
A) dumnealui  B) dumneata C) dânsului D)  adultului E) elevului 

16. Atributul substantival a covorului determină cuvântul:
A) molateca  B) împărăţie C) să meargă D) a prins E)  prin
 
17. Structura de-atunci conţine:
A) două cuvinte  B) un cuvânt  C) trei cuvinte 
D) patru cuvinte  E) cinci cuvinte 

18. Pronumele personal îl, forma neaccentuată, se poate relua prin forma accentuată:
A) pe mine   B) pe tine C) pe el  D) pe ei  E) pe ea

19. Dacă trec verbul s-a  rătăcit la modul condiţional-optativ, timpul perfect, 
        va avea forma:
A) se rătăcise   B) s-ar rătăci  C) să se rătăcească 
D) s-ar fi rătăcit  E) să se fi rătăcit

20. Fragmentul “palmele mamei erau singura uliţă prin care putea păşi“ se referă la faptul că: 
A)  mergea de-a buşilea B) mergea pe uliţă C) stătea în pat 
D) stătea pe covor  E) stătea în braţele mamei

Se  dă textul:
      “Când a venit pe lume fratele meu cel mic, uliţa îl aştepta la poartă. El nu 
ştia: era aşa de mic! 
      Căsuţa lui de-atunci era un leagăn alb; palmele mamei erau singura uliţă 
prin care putea păşi; ochii mamei – singurele ferestre prin care putea privi. Pe 
atunci ştia doar să scâncească şi se numea Scâncea-Voevod.
      A trecut vremea până când, cu mâinile şi cu picioarele, a prins să meargă 
de-a buşilea prin molateca împărăţie a covorului.
      Acolo a hoinărit, în voie, în tovărăşia unui mieluşel de lemn potcovit cu 
rotiţe, bucălat şi fumuriu la trup, ca un strugur de lână. Îl purta prin luncile 

de ţesături şi parcă mai degrabă  mieluşelul era păstorul, căci el privea doar, iar copilaşul păştea 
covorul, mozolind.
      Acolo s-a rătăcit prin codrul picioarelor de scaune şi de măsuţe, sălaş al urşilor, al lupilor, al 
tigrilor şi al altor sălbăticiuni de pâslă sau de carton.
      Acolo a privit cele dintâi păsări şi a ascultat cele dintâi ciripiri: muştele cu bâzâitul lor.”    

(“Uliţa copilăriei”    de Ionel Teodoreanu)
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Cerinţe:
1. Expresia “Au fost odată” este  specifică:
A) schiţei  B) basmului C) nuvelei D) romanului E) fabulei

2. Personajele prezentate în text se numesc:
A) Niţă Niţescu şi Ghiţă Ghiţescu  B) Ghiţă Niţescu şi Niţă Ghiţescu
C) Niţă Ghiţulescu şi Ghiţă Niţulescu  D) Ghiţă Nişescu şi Niţă Ghişescu
E) Niţă Nişescu şi Ghiţă Ghişescu 

3. Fragmentul “n-avea băiatul nici apucătura din ochi la lucru de piguleală“ 
     sugerează ideea că:
A) nu-i plăcea să citească  B) nu dorea să scrie C) nu vroia să ciugulească
D) nu avea răbdare să scrie frumos, să migălească   E) era modest

4. Expresia “cu dare de mână“ înseamnă:
A) darnic  B) zgârcit C) mână largă D) bogat, înstărit      E) mână  de lucru

5. Prin ce se aseamănă cele două personaje:
A) scris  B) statutul social  C) prin faptul că învăţau potrivit amândoi 
D) pentru că piguleau   E) pentru că nu  aveau părinţi

6. Trăsăturile personajului Niţă Ghiţescu sunt prezentate în text prin mijloacele 
     caracterizării:
A) indirecte, reies  din comportament B) directe, facută de narator
C) directe, facută de alte personaje  D) autocaracterizare
E) indirecte,  din limbaj

7. O trăsătură a lui Niţă Ghiţescu reise din fragmentul dat: 
A) era mâna dreaptă şubredă  B) cu dare de mână
C) degeraseră degetele   D) lucru de piguleală       E) copil sărman

8. În fragment se remarcă următoarele momente ale subiectului:
A) expoziţiunea, intriga   B) deznodământul      C) intriga
D) desfăşurarea acţiunii   E) punctul culminant

9. Numeralul amândoi este:
A) cardinal fracţionar  B) cardinal multiplicativ C) cardinal distributiv
D) cardinal colectiv  E) ordinal 

Se  dă textul:
        “Au fost odată-ntr-o şcoală  doi buni camarazi - Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. 
Amândoi erau potriviţi la-nvăţătură şi la purtare. Niţă însă se deosebea, şi nu 
numai de Ghiţă, dar chiar de toţi copiii ceilalţi, prin talentul lui la scris, de care 
se minuna cu drept cuvânt toată lumea. În anul al patrulea de şcoală primară, 
Niţă ajunsese să scrie aşa de frumos, încât adesea, puse alături, caietul lui ai fi zis 
că este modelul de caligrafie tipărit, iar modelul de caligrafie, scris de mână; pe 
câtă vreme Ghiţă scria cum nu se poate mai urât, pe lângă că-i era mâna dreaptă 
şubredă, fiindcă-i degeraseră degetele de mic, n-avea băiatul nici apucătură din 
ochi la lucru de piguleală. Aşa isprăvind clasele primare, s-au despărţit cei doi 

buni  camarazi, ca să meargă fiecare după norocul lui. Ghiţă s-a dus la ţară pe lângă tată-său, care 
era negustor cu dare de mână: iar Niţă, copil sărman, a apucat spre Capitală, ascultând de sfatul 
dascălului său.”

(I. L. Caragiale “ Triumful talentului”)
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Limba
romana

Clasa a VIl-a

10. Cuvintele fiindcă şi fiecare s-au format prin:
A) derivare cu sufix  B) conversiune  C) compunere prin sudare
D) compunere prin alăturare E) derivare parasintetică

11. Adjectivul de mic are, în text, funcţia sintactică de:
A) complement circumstanţial de mod B) atribut adjectival
C) complement circumstanţial de timp D) nume predicativ          E) complement de agent

12. Pronumele fiecare şi lui din fragmentul “să meargă fiecare după norocul lui“ sunt, pe rând:
A) pronume nehotărât, pronume personal        B) pronume nehotărât, pronume posesiv
C) pronume demonstrativ, pronume personal        D) pronume personal, pronume personal
E) pronume negativ, pronume personal

13. Verbul ai fi zis este la modul:
A) indicativ    B) conjunctiv           C) condiţional-optativ     D) imperativ      E) supin

14. Predictul nominal din fragmentul: era mâna dreaptă şubredă este:
A) era mâna B) era(…)dreaptă    C) era(…)şubredă    D) era                   E) era mâna dreaptă

15. În fragmentul “s-au despărţit cei doi buni camarazi“ subiectul este:
A) cei    B) doi             C) buni  D) camarazi           E) cei doi buni

16. Atributul adjectival său de la sfârşitul textului determină cuvântul:
A) ascultând    B) de sfatul             C) dascălului  D) de                  E) copil

17.  Termenul  tipărit din “modelul de caligrafie tipărit“ este: 
A) adjectiv propriu-zis   B) adjectiv provenit din verb la gerunziu
C) adjectiv provenit din verb la participiu D) adjectiv pronominal      E)  adverb 

18. Pronumele relativ care din propoziţia “care era negustor cu dare de mână“ are 
        funcţia sintactică:
A) nume predicativ  B) complement direct C) subiect 
D) complement indirect  E) atribut

19. Cuvântul toţi din “toţi copiii ceilalţi“ are funcţia sintactică de:
A) atribut substantival             B) atribut pronominal  C) atribut adjectival
D) subiect               E) complement indirect

20. În ultimul enunţ sunt:
A) un verb la diateza reflexivă şi trei la diateza activă
B) un verb la diateza pasivă, unul la diateza reflexivă şi două la diateza activă
C) două verbe la diateza activă şi două la diateza reflexivă 
D) un verb la diateza reflexivă şi două la diateza activă
E) trei verbe la diateza reflexivă şi două la diateza activă

Se  dă textul:
        “Au fost odată-ntr-o şcoală  doi buni camarazi - Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. 
Amândoi erau potriviţi la-nvăţătură şi la purtare. Niţă însă se deosebea, şi nu 
numai de Ghiţă, dar chiar de toţi copiii ceilalţi, prin talentul lui la scris, de care 
se minuna cu drept cuvânt toată lumea. În anul al patrulea de şcoală primară, 
Niţă ajunsese să scrie aşa de frumos, încât adesea, puse alături, caietul lui ai fi zis 
că este modelul de caligrafie tipărit, iar modelul de caligrafie, scris de mână; pe 
câtă vreme Ghiţă scria cum nu se poate mai urât, pe lângă că-i era mâna dreaptă 
şubredă, fiindcă-i degeraseră degetele de mic, n-avea băiatul nici apucătură din 
ochi la lucru de piguleală. Aşa isprăvind clasele primare, s-au despărţit cei doi 

buni  camarazi, ca să meargă fiecare după norocul lui. Ghiţă s-a dus la ţară pe lângă tată-său, care 
era negustor cu dare de mână: iar Niţă, copil sărman, a apucat spre Capitală, ascultând de sfatul 
dascălului său.”

(I. L. Caragiale “ Triumful talentului”)
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10. Indicaţi forma corectă de ortografiere:
 D) Nu fii neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa
 B) Nu fi neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa

Limba
romana

Clasa a VIII-a

Se dă textul:
„A mai rămas în ramuri, neculeasă,  Alături şi caişii, -ncărcaţi cu portocale,
O vişină-n grădina de acasă,   Arată-mbelşugarea risipei Dumitale,
Mărgăritarul roşu al pomului stufos.  Şi-n mijlocul atâtor iviri, ar fi în zadar
De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos? Să nu simt că zvâcneşte şi-n noi acelaşi har.”

                                                                                                                              (Tudor Arghezi-“O vişină“)
Cerinţe:
1. ”O vişină” de Tudor Arghezi este un text:
A) epic în versuri B) liric  C) ştiinţific D) nonliterar E) dramatic în versuri

2. Strofa alcătuită din patru versuri se numeşte:
A) stih  B) distih  C) catren  D) cvintet E) monostih

3. În versul „Mărgăritarul roşu al pomului stufos” există:
A) metaforă  B) comparaţie C) personificare D) inversiune E) hiperbolă

4. Rima versurilor din a doua strofă este:
A) monorimă  B) îmbrăţişată C) încrucişată D) variată  E) împerecheată

5. Versul „De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos?”are măsura de:
A) 11 silabe  B) 10 silabe C) 9 silabe D) 12 silabe E) 13 silabe

6. Sinonimul contextual al cuvântului  „Fire” este:
A) Natură  B) Caracter   C) Comportament D) Aţe  E) Grădină

7. Adjectivul din structura „atât de frumos” se află la gradul de comparaţie:
A) comparativ de superioritate B) superlativ relativ de superioritate C) pozitiv          
D) superlativ absolut      E) superlativ relativ de inferioritate

8. În structura „O vişină-n grădina de acasă” cratima marchează:
A) formarea unui diftong  B) absenţa vocalei ”i”  C) păstrarea rimei   
D) absenţa vocalei ”e”     E) păstrarea ritmului

9. Valoarea morfologică a cuvântului şi din structura „zvâcneşte şi-n noi acelaşi har”este:
A) conjuncţie coordonatoare copulativă B) adverb de mod   
C) conjuncţie subordonatoare  D) pronume reflexiv   
E) conjuncţie coordonatoare adversativă

10. Subiectul propoziţiei „De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos” este:
A) Doamnă Fire  B) subiect inclus  C) subiect nedeterminat 
D) Doamnă   E) subiect subînţeles18



Limba
romana

Clasa a VIII-a

Se dă textul:
„A mai rămas în ramuri, neculeasă,  Alături şi caişii, -ncărcaţi cu portocale,
O vişină-n grădina de acasă,   Arată-mbelşugarea risipei Dumitale,
Mărgăritarul roşu al pomului stufos.  Şi-n mijlocul atâtor iviri, ar fi în zadar
De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos? Să nu simt că zvâcneşte şi-n noi acelaşi har.”

                                                                                                                              (Tudor Arghezi-“O vişină“)
Cerinţe:
1. ”O vişină” de Tudor Arghezi este un text:
A) epic în versuri B) liric  C) ştiinţific D) nonliterar E) dramatic în versuri

2. Strofa alcătuită din patru versuri se numeşte:
A) stih  B) distih  C) catren  D) cvintet E) monostih

3. În versul „Mărgăritarul roşu al pomului stufos” există:
A) metaforă  B) comparaţie C) personificare D) inversiune E) hiperbolă

4. Rima versurilor din a doua strofă este:
A) monorimă  B) îmbrăţişată C) încrucişată D) variată  E) împerecheată

5. Versul „De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos?”are măsura de:
A) 11 silabe  B) 10 silabe C) 9 silabe D) 12 silabe E) 13 silabe

6. Sinonimul contextual al cuvântului  „Fire” este:
A) Natură  B) Caracter   C) Comportament D) Aţe  E) Grădină

7. Adjectivul din structura „atât de frumos” se află la gradul de comparaţie:
A) comparativ de superioritate B) superlativ relativ de superioritate C) pozitiv          
D) superlativ absolut      E) superlativ relativ de inferioritate

8. În structura „O vişină-n grădina de acasă” cratima marchează:
A) formarea unui diftong  B) absenţa vocalei ”i”  C) păstrarea rimei   
D) absenţa vocalei ”e”     E) păstrarea ritmului

9. Valoarea morfologică a cuvântului şi din structura „zvâcneşte şi-n noi acelaşi har”este:
A) conjuncţie coordonatoare copulativă B) adverb de mod   
C) conjuncţie subordonatoare  D) pronume reflexiv   
E) conjuncţie coordonatoare adversativă

10. Subiectul propoziţiei „De ce-l faci, Doamnă Fire, atât de frumos” este:
A) Doamnă Fire  B) subiect inclus  C) subiect nedeterminat 
D) Doamnă   E) subiect subînţeles

11. Cuvântul „neculeasă” are funcţie sintactică de:
A) complement circumstanţial de loc  B) atribut adjectival C) nume predicativ   
D) atribut verbal    E) subiect

12. Structura „de acasă” are funcţie sintactică de:
A) atribut substantival prepoziţional  B) atribut adverbial   
C) complement circumstanţial de loc  D) complement indirect E) atribut adjectival

13. În  a doua strofă există:
A) două propoziţii principale, două propoziţii secundare B) o principală, trei secundare 
C) o principală, patru secundare   D) două principale, trei secundare
E) o principală, cinci secundare

14. Propoziţia subordonată „să nu simt” este:
A) subiectivă B) completivă directă C) completivă indirectă D) predicativă E) incidentă

15. Prin expansiunea/ extinderea părţii de propoziţie „stufos” în propoziţia subordonată 
        corespunzătoare se obţine:
A) o completivă directă B) o atributivă C) o predicativă D) o principală E) o subiectivă

16. Pentru ca propoziţia subordonată „că zvâcneşte şi-n noi acelaşi har” să devină completivă 
        indirectă , termenul regent al acesteia trebuie să fie:
A) Mă mir  B) Mă miră C) E bine  D) Problema este  E) Se ştie

17. Substantivul „har” are funcţie sintactică de:
A) complement direct  B) nume predicativ   C) subiect 
D) complement indirect  E) atribut apoziţional

18. Prin expansiunea/ extinderea părţii de propoziţie „-mbelşugarea” în propoziţia subordonată 
        corespunzătoare, se obţine:
A) o subiectivă   B) o predicativă  C) o completivă indirectă 
D) o completivă directă     E) o atributivă
 
19. Virgula de după versul al doilea al primei strofe s-a folosit pentru a marca:
A) o apoziţie dezvoltată  B) o construcţie incidentă  C) vorbirea directă   
D) o enumeraţie      E) o construcţie în vocativ

20. Valoarea morfologică a structurii „-n mijlocul” este de:
A) locuţiune prepoziţională  B) locuţiune adverbială de loc 
C) locuţiune adverbială de timp D) locuţiune substantivală   
E) substantiv precedat de prepoziţie 19




