
1.  Din enunţul ,, ……… şi-a ascuţit dinţii apoi a mers la uşa iezilor.” 
lipseşte cuvântul :

A) Capra B) Iedul C) Pădurarul D) Lupul E) Cenuşăreasa 

 

2. Care cuvânt denumeşte mai multe obiecte?
A) legumă B) ochii C) măr  D) povestire E) adevăr

3. Câte silabe are cuvântul “minciuni” ?
A) 8 silabe B) o silabă C) 3 silabe D) două silabe  E) 4 silabe 

4. Dacă haina nu este “nouă”, atunci este:
A) zece B) veche C) vouă D) rea  E) interesantă

5. Cuvântul “car” este cuvântul ................. fără prima silabă.
A) mărar B) autocar C) pescar D) mâncare E) sugar

6. Care imagine denumeşte un cuvânt care începe cu sunetul s?
A)   B)   C)   D)   E)  

7.  Potriveşte enunţul: “Pe drum, fata se întâlni cu lupul.” cu una din 
poveştile:

 A) “Capra cu trei iezi”    B) “Scufiţa Roşie” 
 C) “Fata babei şi fata moşneagului”  D) “Cenuşăreasa”  
 E) “Motanul încălţat”

8. Se dau literele s, ş, r, t, â, f, i. 
     Cuvântul care se formează cu ele este:
A) fistic B) tifon C) şiret  
D) sfârşit E) sfânt
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9.  Avem: Cinesescoalădedimineaţădeparteajunge. 
     Propoziţia scrisă corect are:
A) 4 cuvinte  B) 5 cuvinte  C) 6 cuvinte  
D) 7 cuvinte  E) 8 cuvinte

10. Cuvântul alcătuit dintr-o singură silabă este:
A) cască B) sport C) ochii D) dulce E) orar

11. Cum se scrie corect?
A) chilometru  B) ghilometru  C) kilometru
D) khilometru  E) cilometru

12. “Punguţa cu doi” bani a fost scrisă de:
A) Mihai Eminescu B) Petre Ispirescu C) Elena Farago
D) Fraţii Grimm E) Ion Creangă 

13. Ghici, ce e ?
       Umblă mereu prin pădure 
       După zmeură şi mure. 
       Numai iarna stă ascuns,
       Sforăie şi doarme dus.
A) lupul B) ursul C) iepurele D) leul  E) ariciul   

14. Ce cuvânt se formează din literele: d, u, a, o, c ?
A) coadă  B) dacă  C) coală  
D) cadou  E) coamă

15. Câte sunete are cuvântul “ciupercă”?
A) 5 sunete B) 6 sunete 
C) 7 sunete D) 8 sunete  
E) 9 sunete
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1. Cuvântul care denumeşte imaginea conţine grupul de litere:
A) ge  B) ghe  C) ce  
D) che  E) chi

2. Unde se ascunde greşeala?
A) excursie B) România C) minge D) sânbătă E) idee

3. Cuvântul în care a doua silabă este silaba “ra” este:
A) cărare B) mâncare C) camera D) parcare E) Raul

4.  Semnul care trebuie pus la sfârşitul propoziţiei ,,Nu te juca cu 
chibriturile“ este:

A) punct  B) virgulă  C) semnul întrebării 
D) semnul exclamării      E) două puncte

5. Cuvântul care începe cu ultima literă a afabetului este:
A) zambilă B) muzeu C) albină D) praz  E) lalea

6.  Ce cuvânt nu respectă enunţul: ,,Primul sunet al cuvântului  _aie 
este o consoană.” ?

A) taie  B) paie  C) baie  D) gaie  E) oaie

7.  Mai multe propoziţii care au legătură după înţeles între ele 
formează:

A) o poezie  B) o poveste  C) o povestire 
D) un text   E) o ghicitoare

8. Întrebarea potrivită pentru răspunsul: 
    ,,Trenul soseşte la ora patru.”este:
A) Unde soseşte trenul?  
B) Ce soseşte?
C) La ce oră soseşte trenul?  
D) Mai soseşte trenul?
E) De ce soseşte trenul?
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9. Personajul principal din povestea ,,Punguţa cu doi bani” este:
A) moşul B) cocoşul C) baba D) boierul E) găina

10.  În propoziţia ,,Pe obrajii îmbujoraţi ai bunicului s-a prelins o 
lacrimă.” cuvântul subliniat se poate înlocui cu:

A) palizi B) roşii  C) bucălaţi D) ridaţi E) trişti

11. Oa sau ua ? Găseşte greşeala !
A) soare B) trotuare C) culoare D) viuară E) toarce

12. În propoziţia “Bunici lui Mircia locuiesc în alecsandria” sunt:
A) 3 greşeli  B) două greşeli C) 5 greşeli    
D) 4 greşeli      E) 7 greşeli

13. Găseşte titlul potrivit pentru textul:
- Bună ziua, domnule doctor !
- Bună ziua ! Ce vă supără?
- Am febră, stănut şi tuşesc.
- Vă voi consulta îndată.

A) O întâmplare B) Între prieteni C) La farmacie  
D) La veterinar E) La medic 
 
14. Din biletul următor lipseşte:
                19 aprilie 2010

   Dragă Andrei,
 Voi trece pe la tine la ora patru pentru a merge în parc. 
Abia aştept să ne vedem.

A) personajul principal B) semnătura  C) data  
D) titlul     E) mesajul

15. Înaintea cuvintelor care marchează vorbirea 
       unei persoane se pune:
A) punct   B) semnul întrebării  C) virgula 
D) linie de dialog  E) punct şi virgulă
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clasa a III - a 
1. Cuvântul scris corect este:
A) ieram B) ieri  C) epure D) bonboană E) poiezie

2. Completează propoziţia: “La teste trebuie ......... cel mai bun! “
A) este  B) să fi  C) suntem D) să fii  E) sunt

3. Propoziţia alcătuită dintr-un substantiv şi un verb este:
A) Nu-l cunosc.  B) Copiii au plecat. C) A început să ningă.  
D) Merg la ea.  E) Prinde-l!

4. Numeralul scris corect este:
A) cinsprezece   B) cinzeci  C) cinci sute cinzeci  
D) cinzeci de mii   E) cincisprezece

5. Substantivul, verbul, adjectivul, pronumele şi numeralul sunt:
A) părţi de vorbire   B) părţi de propoziţie   C) părţi egale 
D) noţiuni de vocabular  E) cuvinte cu acelaşi înţeles

6. Ordinea părţilor de vorbire din propoziţia “El citeşte noua carte.“ este: 
A) verb, adjectiv, substantiv, pronume        B) pronume, verb, adjectiv, numeral  
C) adjectiv, pronume, verb, substantiv        D) pronume, verb, adjectiv, substantiv   
E) pronume, verb, substantiv, adjectiv

7. Ce cuvânt nu se potriveşte cu celelalte?
A) broască  B) ochi   C) soare  D) car   E) mare

8. Poţi începe astfel o scrisoare:
A) La revedere   B) te sărut  C) mi-a facut plăcere 
D) Pe curând !  E) Dragii mei,

9.  Ajutaţi-l pe Tudor să găsească expresia corectă pentru a o folosi într-o 
compunere:

A) arginti peşti   B) peşti argintiu  C) argintie peştii 
D) argintiii peşti  E) peştii argintiii

10. Alege varianta în care sunt numai verbe:
A) scrie, corect, pleacă  B) are, darnic, rece  
C) fuge, merge, soare    D) ninge, plouă, picură  
E) sare, mălai, grabă
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clasa a III - a 
11. Adjectivul “vast” are acelaşi înţeles cu:
A) mic   B) rece   C) imens  D) caritabil  E) abil

12.  Câte greşeli de ortografie a făcut Maria când a scris enunţul: 
       ”Sa dus cu sora s-a la tiatru.” ?
A) o greşeală de ortografie  B) 3 greşeli de ortografie  
C) două greşeli de ortografie  D) niciuna  
E) toate cuvintele sunt scrise greşit

13. Indicaţi în care propoziţie cuvântul “sare” e substantiv:
A) Ea sare coarda.    B) Capra sare masa, iada sare casa. 
C) Prea multă sare dăunează sănătăţii.
D) Mama sare cu gura pe mine.   E) Dan sare de la o idee la alta.

14. Grupul “ghi“ formează o singură silabă în cuvântul:
A) ghiozdan  B) maghiar  C) ghimpe  D) ghiaur   E) ghiveci

15. Completează proverbul:” Cine are ..........., are ........ .”
A) carte, ochi   B) mere, noroc   C) bani , maşina  
D) parte, carte   E) carte, parte

16. “Amintiri din copilărie “ este opera lui:
A) George Topârceanu    B) Vasile Alecsandri   
C) Ion Creangă    D) Tudor Arghezi  
E) Ioan Alexandru Brătescu Voineşti

17. Care propoziţie conţine numeralul „nouă” ?
A) Nouă ne-a aprobat cererea.   B) Mi-am cumpărat o haină nouă.
C) Locuiesc la numărul nouă.   D) Rochia cea nouă este a Andreei.
E) Mama ne dă nouă trei acadele.

18. Indicaţi predicatul propoziţiei: “Lizuca şi Patrocle ........ în scorbură.” 
A) ciripesc  B) latră   C) se ascund  D) apar  E) găsesc

19. Cel care primeşte o carte poştală se numeşte:
A) poştaş  B) bunicul C) destinatar 
D) expediţie E) expeditor

20. Semnul grafic al sunetului este:
A) alfabetul B) vocabularul  C) gramatica  
D) litera  E) matematica
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clasa a IV - a 

1. Comunicarea prin gesturi şi mimică se numeşte:
A) comunicare nonverbală B) comunicare verbală  
C) comunicare prin imagini D) comunicare prin cuvinte
E) comunicare prin desene

2. Alege substantivul comun care poate înlocui grupul de substantive proprii :
   “România, Franţa, Italia, Grecia “ 
A) ape  B) fete  C) oraşe  D) ţări  E) munţi  

3.  Cuvintele „a mânca, ea, harnic, opt” sunt, ca părţi de vorbire, respectând 
ordinea în care sunt scrise:

A) verb, adjectiv, numeral, pronume B) verb, pronume, adjectiv, numeral 
C) verb, pronume, numeral, adjectiv D) substantiv, numeral, verb, pronume      
E) predicat, subiect, altă parte, altă parte

4.  Înlocuiţi spaţiile libere astfel încât să se realizeze acordul corect dintre 
substantiv şi adjectiv. _________    __________ se joacă în parc.

A) copi zglobi   B) copiii zglobii  C) zglobiii copiii 
D) zglobii copi  E) copii sglobiii

5. În enunţul “Pasărea zbura în jurul nostru.” subiectul este exprimat prin:
A) pronume B) substantiv  C) verb   D) predicat E) subiect

6. Din propoziţia “Grivei__________ un os gustos!“ lipseşte:
A) subiectul  B) substantivul   C) adjectivul 
D) predicatul   E) pronumele

7. Alege varianta scrisă corect:
A) ieste   B) eream  C) era-ţi  D) era   E) ieraţi

8. În enuntul ”Ma-m gîndit la vorbele pe care l-eai spus.” sunt:
A) două greşeli de ortografie  B) 3 greşeli de ortografie 
C) 4 greşeli de ortografie  D) nicio greşeală 
E) o greşeală de ortografie

9. În propoziţia dezvoltată există:
A) două predicate B) două subiecte şi un predicat 
C) subiect, predicat şi părti secundare de propoziţie  
D) doar părţi secundare de propoziţie   E) doar predicat 
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clasa a IV - a 

10. Ce cuvinte completează enunţul: “....Vă...întreba dacă .... plăcut la teatru.”
A) sa, v-a  B) v-a, va C) i-au,va  D) va, v-a E) v-a, v-a 

11.  Schema propoziţiei “Lumina soarelui pătrundea prin fereastra deschisă.” 
este:

A) S.C.P.A.A.S B) S.P.C.A.C C ) P.S.A.C.A. D) C.S.P.A.  E) S.A.P.C.A.

12. “A –şi lua inima în dinţi “ are acelaşi înţeles cu :
A) a ara  B) a patina  C) a avea curaj D) a se opera  E) a se îmbolnăvi

13. Despărţind în silabe “ajutându-i” vei avea:
A) două silabe B) 3 silabe C) 4 silabe D) 5 silabe E) 6 silabe

14. “Lizuca” este personaj din opera:
A) “Dumbrava minunată”  B) ”Ursul păcălit de vulpe”  C) “Cenuşăreasa” 
D) “Amintiri din copilărie”  E) “Motanul încălţat”

15.  Transformată în propoziţie simplă propoziţia dezvoltată “Au sosit în zbor 
două porumbiţe.” va fi:

A) Au sosit.   B) Au sosit două.   C) Au sosit în zbor. 
D) Porumbite în zbor.  E) Au sosit porumbiţe.

16. Câte semne de punctuaţie sunt necesare pentru a completa enunţul : 
       ,, -Vino Maria la masă”?
A) 4 semne B) 3 semne C) 5 semne D) 6 semne  E) 7 semne

17. Care propozitie este simplă?
A) Ghioceii, narcisele şi zambilele au înflorit. 
B) Iarna ninge.   C) Dana scrie corect.
D) Copilul studios citeşte. E) Ioana are pere.

18. Părţile principale ale unei compuneri sunt:
A) introducerea    B) încheierea   C) cuprinsul 
D) introducerea, cuprinsul  E) introducerea, cuprinsul, încheierea 

19. La sfârşitul unei propoziţii interogative se pune:
A) punct   B) semnul exclamării   C) două puncte 
D) semnul întrebării E) virgula

20. Vrei să-ţi inviti colegii la petrecerea de ziua ta. Vei da fiecăruia:
A) o scrisoare B) o felicitare  C) o carte poştală  
D) un bilet  E) o invitaţie
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clasa a V - a 
1. În ce enunţ adverbul este folosit greşit?
A) Acestea sunt intenţii uşor de realizat. B) Au fost declaraţi total vinovaţi.
C) Nu sunt destul de buni pentru tine. D) Ei erau proaspăt sosiţi.
E) Caii sunt grei de pornit.

2.  Marcaţi seria care poate completa spaţiile libere în enunţurile: 
I) „Marfa………. .din Ardeal.“ 
II) „Textul a fost început cu…………..“ 
III) „……………făcută de mine a salvat jocul. “
A) provine, alineat, fanta  B) provine alineat, fenta
C) previne, aliniat, fanta  D) previne, aliniat, fenta
E) provine, aliniat, fanta

3. Cum se scrie corect?
A) dă-mi-l, văzute-ar, duce-m-aş  B) dă-mi-l, văzu-te-ar, duce-m-aş
C) dă-mi-l, văzute-ar, ducem-aş  D) dămi-l, văzute-ar, duce-m-aş
E) dă-mi-l, văzu-te-ar, ducemaş

4. Grupurile „ce“, „ci“, „ge“, „gi“ notează câte două sunete în cuvintele:
A) centru, cicoare, geantă, gintă  B) ceaţă, meci, merge, duci 
C) algebră, ciocan, ceară, magiun  D) cenuşă, şterge, ciutură, geamăt
E) cerneală, cireşe, geruială, gingie

5. Litera „x“ se pronunță „cs“ în cuvintele:
A) exclus B) exerciţiu C) examen D) exemplu E) auxiliar

6. Ce cuvinte conţin hiat?
A) zoologie, chimie, roiul   B) ploi, sacou, alee 
C) poetic, melodie, realitate  D) scrie, prieten, deasupra
E) scânteie, scriere, deasupra

7. Ordonează logic cuvintele pentru a obţine un proverb 
  (1-„brăţară“, 2-„este“, 3-„de“, 4-„aur“, 5-„meseria“)
A) 4-3-2-1-5 B) 1-2-5-4-3 C) 2-5-4-3-1 D) 1-3-2-4-5 E) 5-2-1-3-4

8.  Câte predicate se află în enunţul: „Numai învăţând are să ştie şi el care lucruri 
sunt interesante şi utile. “

A) unul   B) două  C) trei  D) patru  E) cinci

9. Stabiliţi valoarea lui „o“ din enunţul „Numai cunoscând-o, o vei aprecia. “
A) articol hotărât/pronume personal 
B) verb auxiliar/numeral cardinal
C) pronume personal/articol nehotărât 
D) pronume personal/pronume personal
E) articol nehotărât/pronume personal
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clasa a V - a 
10. Funcţia sintactică a intejecţiei din enunţul „Pupăza zbârr! pe o dugheană“ 
       (I. Creangă, “Amintiri din copilărie”) este:
A) predicat verbal B) atribut  C) nu are funcție sintactică
D) complement  E) nume predicativ

11. Sunt derivate cu sufix şi cu prefix cuvintele:
A) negricios, închis B) pronunţat, retras C) indignat,discuţie
D) îngrijorat, revenire E) îngădui, încrucişat

12. Care forme sunt scrise corect?
A) compot, idee, chiamă  B) perină, ideie, acuarele
C) acuarele, chei, cheamă  D) capot, conpot, cheamă
E) creiez, capod, cheamă

13. Forma de perfect simplu, persoana I, singular a verbului „a vorbi“ este:
A) vorbi  B) vorbişi C) vorbea D) vorbii  E) vorbisem

14. Rima este un element al:
A) descrierii B) eului liric C) versificaţiei D) monologului E) operei literare

15. În enunţul „Aşa-s toţi oamenii“ valoarea lui „s“ este:
A) verb predicativ B) verb auxiliar  C) predicat verbal
D) verb copulativ  E) pronume personal

16. Basmele au:
A) un final nefericit  B) dimensiuni mari C) un spaţiu nedeterminat
D) numai personaje negative   E) un timp bine precizat

17. Caracterizarea directă a unui personaj reiese din:
A) numele personajului  B) autocaracterizare C) implicarea în acţiune
D) relaţiile cu celelalte personaje E) vestimentaţie

18. Naraţiunea la persoana I presupune prezenţa:
A) naraţiunii obiective  B) dialogului  C) descrierii
D) naratorului-personaj  E) monologului

19.  „A-şi da arama pe faţă“ înseamnă:
A) a se da cu aramă pe faţă B) a-şi pune faţa pe aramă
C) a se demasca   D) a da aramă cuiva
E) a se înroşi

20. Textele nonliterare se bazează pe:
A) imaginaţie  B) limbaj artistic  
C) limbaj clar  D) stil afectiv  
E) naraţiune
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clasa a VI - a 
1. Care enunţ conţine o greşeală?
A) Mi-am amintit de tine.   B) Nu-i bine să scrii repede.
C) Ducându-se la şcoală s-a întâlnit cu el.
D) L-am văzut pe ce-l cuminte. E) Numai tu îl cunoşti.

2. Care propoziţie conţine un verb la infinitiv?
A) El a citit cartea.   B) Eu pot mânca mai repede.
C) Cartea este a mea.  D) Miroase peste tot a pâine.
E) Păpuşa este a fetei.

3. Selectează seria care conţine verbul „a fi“ la moduri predicative.
A) aş fi fost, a fi, ar fi, veţi fi  B) am fost, fost, voi fi, aş fi,
C) am să fiu, voi fi fost, eram, fii D) fiţi, a fi, sunt, fiind
E) de fost, voi fi fost, fusei, fusesem

4. Care serie denumeşte numai figuri de stil?
A) epitet, personificare, inversiune, repetiţie 
B) enumeraţie, comparaţie, descriere, hiatul
C) metaforă, personificare, naraţiune, diftongul 
D) repetiţia, arhaismul, regionalismul, termeni populari
E) regionalismul, triftongul, dialogul, personificarea

5.  Motivează grafia cu 3 „le“ a cuvântului „lalelele“ din propoziţia 
     „Lalelele sunt florile mele preferate. “
A)  Primul  „le“ este desinenţa de plural, al doilea este articol hotărât, al treilea este terminaţia de 

genitiv.
B)  primul  „le“ este desinenţa de plural, al doilea este articol hotărât, al treilea este terminaţia de 

vocativ.
C)  primul  „le“ face parte din rădăcina cuvântului, al doilea este desinenţa de plural, al treilea 

este articol hotărât.
D)  primul  „le“ face parte din rădăcina cuvântului, al doilea este articol hotărât, al treilea este 

articol nehotărât.
E)  primul  „le“ face parte din rădăcina cuvântului, al doilea este articol nehotărât, al treilea este 

desinenţa de plural.

6. Gradul de comparaţie pentru expresia „singur cuc“ este:
A) pozitiv  B) comparativ de egalitate          C) comparativ de superioritate
D) superlativ relativ E) superlativ absolut

7. Au aceeaşi formă la singular şi la plural cuvintele:
A) muncitor, ochi, vină  B) ardei, mujdei, plasă C) şale, salată, ou  
D) învăţătoare, pui, vrăjitoare E) coade, poiană, lână

8. Forma corectă de genitiv a numeralului colectiv „amândoi“ este:
A) amândorura B) amândurora C) amân-durora 
D) amândorora E) amândurura

9. Se scrie şi se pronunţă corect:
A) patrusprezece B) patru spre zece  
C) paisprezeci  D) paisprezece  
E) paişpe
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clasa a VI - a 
10. Ordonează logic cuvintele şi vei obţine o maximă cunoscută:
1- „a“, 2- „este“, 3- „răzbunare“, 4- „cea“, 5- „ierta“, 6- „frumoasă“, 7- „mai“
A) 6, 7, 2, 1, 5, 4, 3  B) 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5  C) 1, 7, 6, 2, 1, 5, 3
D) 1, 5, 2, 4, 7, 6, 3  E) 1, 7, 6, 3, 2, 4, 5

11. Este substantiv colectiv:
A) rândunele B) căruţe  C) oameni D) frunziş E) ascunziş

12. Propoziţia „Fetelor, filmul a fost deosebit de interesant! “ este:
A) simplă  B) dezvoltată C) imperativă D) optativă E) negativă

13. În care propoziţie nu se face acordul dintre subiect şi predicat?
A) Prunele şi strugurii sunt copţi. B) Dealul şi munţii sunt înalţi.        C) Florile erau albastre.  
D) Copiii mergeau repede.  E) Mă indispune lenea şi obrăznicia lui.

14. Grupurile „che“, „chi“, „ghe“, „ghi“ se pronunţă ca un singur sunet în:
A) ghinion, chimono, ghiozdan B) chitara, chenar, gheată        C) ghiocel, echer, veghe
D) gheata, chiar, ghiaur  E) chitanţa, gheţar, ureche

15. Verbele la supin din enunţul „E uşor de zis, dar greu de făcut“ au funcţie sintactică de:
A) subiect, complement direct  B) subiect, complement indirect
C) atribut verbal, subiect   D) nume predicativ, nume predicativ
E) subiect, subiect

16. Sunt substantive defective de plural:
A) ochi, sete, floare  B) zahăr, sete, Ileana C) brădet, Bucureşti, coală
D) grâu, aur, frunze E) Videle, ochelari, mazăre

17. Sufixele augmentative au rolul de:
A) a mări       B) a micşora      C) a compara     D) a compune      E) a modifica valoarea morfologică

18. În structura „gândindu-te“ cratima leagă:
A) un pronume personal de un verb la gerunziu 
B) un articol hotărât de un verb la gerunziu
C) un pronume reflexiv de un verb la indicativ  
D) un pronume reflexiv de un verb la gerunziu
E) un pronume reflexiv de un verb la participiu

19. Câte cuvinte sunt în cazul acuzativ în enunţul: 
       „El spune vorbe frumoase despre băieţii şi fetele mele“?
A) unul  B) două  C) trei  
D) patru  E) cinci

20. Perechile de cuvinte: cauzal - cazual, a proveni - a preveni sunt:
A) sinonime B) antonime C) omonime
D) paronime E) omofone
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clasa a VII - a 

1. Gradul de comparaţie pentru adjectivul „mică, mică“ este:
A) pozitiv   B) comparativ de egalitate            C) comparativ de superioritate
D) superlativ relativ E) superlativ absolut

2. Apostroful din versul „Un’ te duci aşa degrabă“ are rolul următor:
A) desparte în silabe  B) uneşte două părţi de vorbire diferite
C) ţine locul unei silabe  D) are rol de interogaţie
E) este o marcă a eului liric

3. În versul „Gândul meu mâhnit o-ntreabă“ există:
A) două pronume personale   B) două pronume posesive
C) un pronume posesiv şi un pronume personal
D) un adjectiv pronominal posesiv şi un pronume personal 
E) un adjectiv pronominal posesiv şi un articol hotărât 

4. În primele şase versuri există:
A) o propoziţie B) două propoziţii C) trei propoziţii D) patru propoziţii E) cinci propoziţii

5. „O“ din versul „Două dealuri şi-o bărbie“ este:
A) pronume personal B) articol nehotarat C) numeral cardinal
D) interjecţie  E) verb auxiliar

6. Adjectivul „mărunţica“ are următoarea formă la genitiv:
A) mărunţicei B) mărunţicii C) mărunciţei D) mărunţelei E) mărunţoasei

7. Câte cuvinte formate prin conversiune există în primele patru versuri ?
A) unul  B) două  C) trei  D) patru  E) cinci

8. Care vers conţine un verb impersonal?
A) „Duse, harnică la gură“  B) „Încă nu te-ai lămurit“
C) „Că greşeşti şi-ai rătăcit“  D) „Care-acasă trebuia“
E) „Te-ai suit până-n cravată“

9. Adverbul „acasă“ face parte dintr-o locuţiune verbală în enunţul:
A) casă de piatră  B) a ajunge devreme acasă  
C) a te simţi ca acasă  D) a nu-i fi boii acasă 
E) a-i fi dor de-acasă

“O furnică” 
de Tudor Arghezi

 
O furnică mică, mică,
Dar înfiptă, vasăzică,
Ieri, la prânz, mi s-a urcat
De pe vişinul uscat,
Pe picioare, pentru căci
Mi le-a luat drept nişte crăci.

Mărunţica de făptură
Duse, harnică la gură
O fărâmă de ceva,
Care-acasă trebuia

Aşezat în magazie
Pentru iarna ce-o să vie.

“Un’ te duci aşa degrabă?
Gândul meu mâhnit o-ntreabă,
Încă nu te-ai lămurit
Că greşeşti şi-ai rătăcit?
Cu merinda îmbucată

Te-ai suit până-n cravată
Şi mai ai până-n chelie
Două dealuri şi-o bărbie.
Nu vrei, tată, să-ţi arăt
Cum iei drumul îndărăt?

 
Să-ţi mai pui o întrebare:
E aproape de culcare;
Unde dormi, aici, departe?
Intr-o pagină de carte?
S-ajungi virgulă târzie
Într-un op de poezie?”

Mă gândesc ce-i de făcut
S-o feresc de neştiut,
Ingrijat de ce-o să zică
Maica stareţă furnică
De-o lipsi din furnicar,
Şi-o aşteaptă în zadar. 
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clasa a VII - a 
10. Valorile lui „ai“ din structurile „te-ai lămurit“ şi „mai ai până-n chelie“ sunt:
A) verb predicativ, verb predicativ  B) verb predicativ, verb auxiliar
C) verb auxiliar, verb auxiliar   D) verb copulativ, verb predicativ
E) verb auxiliar, verb predicativ

11. Verbul “a urca” este la diateza pasivă în enunţul:
A) Oamenii urcă uşor în tren.   B) Se urcă uşor pe scara rulantă.
C) Bagajele urcate în tren au fost grele.  D) Bagajul a fost urcat în tren.
E) Toţi urcaseră deja în vagoane.

12. Care este modul verbului din versul „Pentru iarna ce-o să vie“ ?
A) indicativ B) conjunctiv C) conditional-optativ D) imperativ E) supin

13.  Stabileşte tipul pronumelor din seria: mi (mi s-a uscat), ceva (o fărâma de ceva), care (care-
acasă trebuia), te (te-ai suit).

A) reflexiv, relativ, relativ, personal B) personal, nehotărât, relativ, reflexiv
C) personal, relativ, relativ, personal D) reflexiv, nehotărât, personal, reflexiv
E) reflexiv, relativ, nehotărât, reflexiv

14. Versul „Să-ţi mai pui o întrebare“ cuprinde termeni ce pot deveni:
A) sinonime B) antonime C) omonime D) paronime E) polisemantici

15. Cuvintele „picioare“, „trebuia“ şi „merindea“ cuprind
A) triftong, diftong, diftong           B) diftong, diftong, diftong         C) triftong, triftong, diftong
D) diftong, hiat, hiat        E) hiat, hiat, diftong

16. Ultimele trei substantive din text sunt în cazul:
A) acuzativ, acuzativ, acuzativ B) nominativ, acuzativ, nominativ
C) nominativ, nominativ, acuzativ D) acuzativ, nominativ, acuzativ
E) nominativ, acuzativ, acuzativ

17. Verbul “ajungi“ din penultimul vers are funcţie sintactică de:
A) predicat verbal  B) predicat nominal C) atribut verbal 
D) complement direct E) nu are funcţie sintactică

18. Pluralul substantivelor „vişinul“ şi „cravata“ este:
A) vişine, cravate B) vişine, cravăţi C) vişini, cravate
D) vişini, cravăţi E) vişini, craveți

19. Sinonimele contextuale ale adjectivului „uscat“
A) zvântat, zbârcit, ofilit  B) sec, slab, veştejit
C) vlăguit, deshidratat,  împietrit D) tare, sterp, ofilit
E) ofilit, veştejit, mort

20. Ghilimelele marchează:
A) sensul figurat al cuvintelor B) un citat dintr-o poezie 
C) vorbirea directă a autorului D) o pauză de vorbire  
E) fragmentarea unei fraze
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clasa a VIII - a 

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

2. Tipul strofei este:  
A) terţină  B) cvinarie C) catren   D) distih  E) monostih     

3. În versul ,,Ce trebuie de-nfrânt să-nfrângi“, cratima este:  
A) semn de punctuaţie  B) ajută la formarea compunerii prin alăturare cu cratimă
C) marchează o inversiune   D) desparte în silabe              E) semn de ortografie    

4. Figura de stil cel mai des folosită în poezie este:  
A) repetiţia B) personificarea C) epitetul  D) comparaţia E) enumeraţia  

5. Sinonimele substantivului ,,cinste“ sunt:  
A) puritate, strădanie B) onestitate, virtute C) originalitate, onoare   
D) nevinovăţie, atenţie             E) corectitudine, vină   

6. Câte propoziţii simple există în strofa  a II – a?  
A) una  B) două  C) trei  D) patru  E) cinci    

7. Verbele din prima strofă sunt de conjugarea:  
A) I şi a II-a  B) a II-a şi  a III-a C) a II-a şi a IV-a  
D) I şi a III-a E) I şi a IV-a   

8. Este pronume nehotărât:  
A) nimeni  B) asemeni C) ce     
D) atâtea  E) când   

      

Se dă textul: 

1. E greu să fii ce eşti şi totuşi
   Sã nu poţi precum eşti trăi,
   Să ai palate multe-n visuri
   Şi sã n-ai unde odihni.

2. E greu să-l faci să înţeleagă
    Pe cel nedrept ce este drept,
    Pe prost de ce este nevoie
    De mintea unui înţelept.

3. De-asemeni, este greu prin lume
   Să treci de nimeni întrebat,
   Să dai cu pietre în minciună,
   Să poţi să treci neaplecat.

4. E greu izbind numai cu vorba
   Ce trebuie de-nfrânt să-nfrângi,
   Când ai încă de plâns atâtea
   Să nu ai lacrimi să mai plângi.

 
5. Şi iar e greu să aperi cinstea,
    Să strigi, să lupţi, să fericeşti,
   Să mergi la braţ cu adevărul,
   Să mori şi totuşi să trăieşti...      

                                                                                                   
Virgil Carianopol  – “Ce-i greu”  
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clasa a VIII - a 

9. Omofonele cuvintelor ,,iar”  şi  ,,dai” sunt:  
A) i-ar, dă-i  B) iar, dar        C) i-ar, da-i  D) ia-r, da-r  E) i-ar, dar-ar 

10. Raportul sintactic dintre propoziţiile ,,Să strigi, să lupţi, să fericeşti“ este marcat prin:  
A) conjuncţie subordonatoare       B) verb la conjunctiv      C) virgulă       
D) adverb relativ       E) nu  există niciun raport sintactic       

11. Primele trei propoziţii din text sunt  în ordine:  
A) PR, PR, PP B) PP, PR., SB   C) PR, PP, SB   D) SB, PP, PR   E) PP, SB, PR

12. Una dintre subordonatele din strofa a II-a este:  
A) “să înţeleagă”      B) “să înţeleagă pe cel nedrept”  
C) “să-l faci (…) pe cel nedrept (…) pe prost”    D) “să înţeleagă ce este drept”   
E) “pe prost de ce este nevoie”       
 
13. Prin contragerea subordonatei ,,să poţi” din strofa a III-a, se obţine un:  
A) complement direct  B) nume predicativ  C) subiect
D) atribut  E) predicat  

14. Termenul regent al subordonatei ,,precum eşti” din prima strofă este:   
A) să nu poţi B) e greu  C) trăi  D) să ai  E) eşti       

15. Câte subordonate sunt în strofa a  IV-a?  
A) trei   B) patru   C) cinci  D) şase  E) şapte     

16 . Câte substantive sunt în strofa a II-a?  
A) două  B) trei  C) patru    D) cinci   E) şase    

17. Expresia  corectă care conţine cuvântul ,,vorbă” este: 
A) din vorbă cu vorbă    B) în vorbă cu vorbă   C) cu vorbă din vorbă  
D) în vorbă din vorbă    E) din vorbă în vorbă    

18. Cuvintele accentuate corect sunt:  
A) niméni, néaplecat   B) precúm, odihni     C) înţélept, lácrími  
D) visúri, plángi    E) trebúie, trăiéşti  

19. Funcţiile sintactice ale cuvintelor ,,de nimeni “ , ,,neaplecat”, ,,de plâns” sunt:   
A) CI, S, CI  B) S, CCM, CI      C) CA, CCM, CD      
D) CA, S, CD,    E) CCM, CI, CI     

20. Verbul ,,să n-ai” este la modul:  
A) imperativ   B) infinitiv   C) indicativ   
D) conjunctiv   E) supin
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