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1. Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţia corectă:
Calul ; Luca ; mare ; lui ; e 
A) Mare e calul lui Luca.   B) Calul lui Luca e mare.
C) E mare calul lui Luca.   D) Luca, e mare calul lui.
E) E mare calul lui.

2. Indicaţi care este cuvântul cu înţeles opus cuvântului „trist”:
A) supărat   B) mânios   C) vesel   D) îngândurat          E) bătăuş

3. Anotimpul viorelelor este:
A) iarna   B) primăvara   C) toamna   D) vara  E) toamna şi iarna  

4. Avem: “Elesteprietenulnaturii” , indicaţi propoziţia scrisă corect:
A) El e prieten al naturii.        B) Ele sunt prietenele naturii.   
C) Ele este prietenul naturii.   D) El este prietenul naturii.  
E) Prieten al naturii el este. 

5. Indicaţi care este cuvântul scris greşit:
A) mînă  B) mână    C) împărat       D) vânător  E) cântec

6. Alege cuvântul care exprimă o acţiune:
A) învăţătură    B) învaţă   C) învăţătoare   D) învăţăcel    E) învăţător

7. Indicaţi cuvântul alcătuit din trei silabe:
A) câmpii              B) copiii                 C) ochii              D) fiii                E) puii

8. Propoziţia:  “Copii, se apropie vacanţa!” exprimă:
A) o mirare  B) un îndemn  C) o poruncă          
D) o bucurie  E) un sfat
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9. „Umbreluţe colorate,
     Prin pădure presărate.”
A) ghiocei B) ciuperci C) frunze D) ghinde E) viorele

10. Ghiţă a scris un bilet mamei:
„Te rog să prepari pentru cină nişte clătite. Pune ghemul delicios de 
cireşe. Ghiţă” Ce cuvânt a scris greşit Ghiţă?
A) Ghiţă   B) cină C) gemul D) delicios E) cireşe

11. Care este cuvântul care lipseşte din proverbul:
„Sănătatea este cea mai de preţ ............”  ?
A) floare B) bijuterie C) vitamină D) avuţie E) doctorie

12. Ce însuşire nu se potriveşte pentru cuvântul: „primăvară” ?  
A) frumoasă B) darnică C) călduroasă 
D) însorită E) silitoare

13. Povestea: „Fata babei şi fata moşneagului” este scrisă de:
A) Mihai Eminescu B) Ion Creangă C) Petre Ispirescu      
D) H. Ch. Andersen E) B. Şt. Delavrancea

14. Indicaţi cuvântul scris greşit.
A) culegi B) crenci C) ciuperci D) plângi E) lungi

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

Clasa I
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1. Marele povestitor, Ion Creangă, a scris multe poveşti! 
     Indicaţi pe cea care nu-i aparţine:
A) Soacra cu trei nurori  B) Motanul încălţat C) Punguţa cu doi bani
D) Dănilă Prepeleac  E) Harap Alb

2. Am alintat cuvintele. Unde am greşit?
A) copil-copilaş B) peşte-peştişor C) broască-broscoi    
D) urs-ursuleţ   E) linie-liniuţă

3. Unde n-ar trebui să meargă Gheorghiţă în vacanţă? 
A) la mare        B) în parc        C) în stup             D) la munte              E) la bunici 

4. Cine a rostit aceste vorbe frumoase? „Fată frumoasă şi harnică, 
grijeşte-mă şi curăţă-mă de omizi, că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată!”
A) moşul B) părul C) fântâna D) teiul E) baba  

5. Câinele Lizucăi se numea:
A) Azor B) Zdreanţă C) Patrocle D) Haiduc E) Ciobănilă 

6. Din cuvântul: “- aţă “ lipseşte grupul de litere:
A) che  B) ce  C) ge  D) gi  E) ghi

7. Completează proverbul: 
     „Mâna care nu ştie să scrie dă vina pe ......................”
A) cap  B) caiet C) condei D) foaie E) şcoală

8. Un personaj s-a rătăcit în povestea mea. Fă-l atent!
A) capra B) lupul C) iedul mic  D) lebăda  E) iedul mare

9. În propoziţia: “Alex te rog să-mi aduci caietul !” lipseşte următorul
     semn de punctuaţie:
A) punctul  B) două puncte  C) semnul întrebării 
D) virgula   E) semnul exclamării
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9. În propoziţia: “Alex te rog să-mi aduci caietul !” lipseşte următorul
     semn de punctuaţie:
A) punctul  B) două puncte  C) semnul întrebării 
D) virgula   E) semnul exclamării

11. Alege propoziţia scrisă corect:
A) Mi-e nu mi-e teamă de câinii aceia.  
B) Mie nu mi-e teamă de câinii aceia.     
C) Mie  nu mie teamă de câini aceia.     
D) Mie nu mi-e teamă de câini aceea.   
E) Mi-e nu mie teamă de câinii aceiea.     

12.  Numără cuvintele scrise greşit : 
        înorat, înotat, împărat, înpărţit, bonboană, câmp
A) două cuvinte B) 3 cuvinte C) 4 cuvinte D) toate E) niciunul

13. La începutul fiecărei propoziţii  se scrie cu:
A) literă mare  B) literă mică  C) literă potrivită 
D) literă înclinată E) literă obişnuită

14. Cu ce cuvânt nu poţi schimba? „Dintr-un tufiş a ieşit o lighioană.”
A) jivină B) sălbăticiune        C) fiară     D) adiere E) animal sălbatic

15. Autorul unei poezii se numeşte:
A) învăţător B) povestitor          C) vers            D) pictor E) poet    

Clasa a II-a
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10. Cum nu poate fi hăinuţa ta?   
A) nouă, călduroasă, îngrijită
B) nouă, dulce, scumpă      
C) nouă, curată, neagră   
D) curată, nouă, scumpă      
E) ieftină, veche, cenuşie
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1. Care dintre următoarele propoziţii are o punctuaţie corectă?
A) Andrei vino la mine.         B) Vino, Andrei la mine!         C) Andrei, vino la mine!   
D) Andrei, vino la mine?       E) Andrei, vino, la mine!           

2. Care dintre următoarele cuvinte este scris corect ?
A) bonboane B) înpachetat  C) împodobit  D) anbalaj       E) cânp

3. Un cuvânt sau un grup de cuvinte aşezate deasupra unui text, indicând pe   
     scurt tema acestuia se numeşte:
A) cuprins B) alineat C) dialog D) pagină       E) titlu 

4. Propoziţiile legate între ele prin înţeles formează:
A) o silabă B) un cuvânt C) un enunţ D) un fragment        E) un text

5. Persoana care ascultă un mesaj se numeşte:
A) vorbitor B) ascultător C) informator D) scriitor        E) interpret

6. Cartea este compusă din:
A) coperte şi pagini B) file şi pagini  C) coperte, pagini, file   
D) coperte, titlu  E) autor, titlu, personaje

7. Propoziţia: „Fii mai atent!” exprimă :
A) un salut B) o mirare C) o constatare         D) o urare       E) un indemn

8. Perechea de cuvinte cu acelaşi înţeles este:
A) cald - rece  B) risipă - chibzuinţă  C) duşman - amic
D) stindard - drapel E) harnic - trândav

9. Care propoziţie este corectă?
A) Coaja ouălor este albă. B) Coaja  oălor este albă. 
C) Coaja ouălelor este albă. D) Cuaja ouălor este albă.  
E) Coaja ouălelor sunt albe.    

10. Numărul 14 se scrie astfel :
A) patrusprezece      B) paisprezece      C) paişpe      D) patrusprăzece      E) paişpezece
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11. Indicaţi varianta incorectă:
A) curat, limpede, clar   B) prietenie, supărare, veselie     
C) gingaşă, delicată, plăpândă  D) drum, cărare, stradă         
E) leneş, trândav, puturos    �



18. O compunere nu trebuie să conţină: 
A) cuprins B) încheiere C) introducere  D) titlu  E) un salut
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12.  „Dumbrava minunată” a fost scrisă de:
A) Ioan Slavici  B) Tudor Arghezi C) Mihail Sadoveanu 
D) Otilia Cazimir    E) George Bacovia

13. Înlocuieşte spaţiile din enunţul: 
       „Piticul ............ supărat deoarece cartea .............. era ruptă.”
A) s-a, s-au B) le-a, sa C) s-a, sa D) sa, s-a E) sau, s-a     

14. Indicaţi care dintre următoarele cuvinte este incorect despărţit în silabe.
A) o-uă  B) al-cool C) pu-i-şor D) fi-ind-că E) vo-ioa-să

15. Completează expresia: „şi-a luat .................... la purtare”
A) casa  B) mâna C) gura  D) haina E) nasul

16. În propoziţia: „O veveriţă zglobie sare pe creanga bradului.” sunt:
A) 3 substantive, două verbe, un adjectiv       
B) două substantive, un verb, două adjective      
C) 3 substantive, un verb, un adjectiv
D) un substantiv, un verb, 3 adjective
E) 3 substantive, două verbe, două adjective

19. Nu este substantiv la numărul singular cuvântul: 
A) soare B) lacrimi C) grădină D) fiu  E) barză    

20. În propoziţia: „Câinele şi pisica erau buni prieteni.” ,
       substantivul comun la numărul plural este:
A) câinele   B) pisica C) erau  D) buni  E) prieteni

Clasa a III-a

17. Prin ce poţi face cunoscut un produs?
A) bilet  B) scrisoare C) afiş  D) reclamă E) descriere

11. Indicaţi varianta incorectă:
A) curat, limpede, clar   B) prietenie, supărare, veselie     
C) gingaşă, delicată, plăpândă  D) drum, cărare, stradă         
E) leneş, trândav, puturos    �



1. Povestitorul amuzantelor întâmplări cu Miţu şi Baruţu este:
A) V. Alecsandri  B) E. Farago C) I. Teodoreanu  
D) I. Creangă  E) T. Arghezi           

2. Care este pasărea al cărei pui neascultător a fost împuşcat în aripă?
A) uliul  B) ciocârlia C) prepeliţa D) privighetoarea E) pupăza

3. Şirul de cuvinte despărţit corect în silabe este:
A) ser-vie-tă; şcoa-lă; ob-raz; ti-gru; pia-ţă;           B) ser-vi-e-tă; şcoa-lă; o-braz; ti-gru; pia-ţă;       
C) ser-vi-e-tă; şco-a-lă; o-braz; ti-gru; pi-a-ţă;       D) ser-vi-e-tă; şcoa-lă; ob-raz; ti-gru; pia-ţă;           
E) ser-vie-tă; şcoa-lă; o-braz; tig-ru; pia-ţă;

4. Cuvintele: merge, aleargă, scrie, se joacă, denumesc:
A) fiinţe         B) acţiuni        C) însuşiri       D) lucruri E) fenomene ale naturii

5. Câte verbe sunt scrise greşit? 
      luînd mingea; find bolnav; asocind ideile; tranversând râul; 
A) două  B) toate  C) trei  D) niunul E) primul

6. Care formă de plural este corectă?
A) franceji B) engleji C) chinezi D) olandeji E) daneji

7. În enunţul: „Iaţi-le pe toate, Dănuţ, dute în sufragerie!” 
A) este o greşeală de punctuaţie  B) sunt două greşeli de ortografie            
C) nu este nici o greşeală   D) sunt 3 greşeli de ortografie       
E) este o greşeală de ortografie

8. Partea compunerii care prezintă întâmplările în ordinea logică a desfăşurării este:
A) titlul       B) cuprinsul         C) încheierea D) introducerea        E) rezumatul

9. Câte cuvinte scrise greşit ai descoperit?
      înnămolit; înnodat; înnot; înec; înnorat; înoptat; înainte;
A) un cuvânt B) 3 cuvinte C) două cuvinte  D) niciunul E) toate 

10. În versurile:  „Firelor de lămâiţă 
                                        Li se uscă rădăcina.” ,  cuvântul cu funcţia de subiect este:
 A) Firelor        B) lămâiţă        C) nu există subiect          D) rădăcina         E) se uscă
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11. Indicaţi propoziţia dezvoltată:
A) Lişiţele, bâlbanii şi cocostârcii s-au culcat.  
B) Mihai nu scrie.  C) Mă vede. 
D) Eu, al treilea şi Ioana privim. E) E iarnă.    

12.  Indicaţi enunţul scris corect:
A) Dumneaiei ne vizitează iarăşi.  B) Băieţii aceia sunt colegii noştri.      
C) Colega mea nui aceeaşi cu a ta. D) Dumnealui nea adus aceiaşi carte.       
E) Aceloraşi idei va-ţi supus.

13. Dacă ai găsit în cutia TA poştală un plic, eşti:
A) mesager B) expeditor C) destinatar D) poştaş E) curier     

14.  Linia de dialog marchează: 
A) vorbirea indirectă  B) o pauză  C) începutul textului 
D) vorbirea directă  E) un cuvânt
15 „.....................  sună noaptea jumătate.”
A) un ceasornic B) o pendulă C) un clopot D) un orologiu E) o trâmbiţă

16. Cuvântul „indulgenţă” înseamnă:
A) indolenţă B) diligenţă C) toleranţă D) sancţiune E) îngăduitor

17. Indicaţi perechea de cuvinte potrivită:   „– De ............ cerţi pe .............. mic?”
A) cel;  ce-l B) ce-i;  cei C) ce;  ce-l D) cel; cei E) ce-l; cel

18. Indicaţi complementul din textul următor:  “Fulgul de zăpadă este
                                                                                                             Ochiul apei din poveste.”
A) de zăpadă B) din poveste          C) niciun cuvânt    D) ochiul E) apei    

19. În care propoziţie cuvântul “sare“ este verb?          
A) Am pus sare în mâncare.  B) Broasca sare repede. 
C) Mama a cumpărat sare de bucătărie. D) Multă sare pe bucate nu este sănătoasă. 
E) În salină este sare.

20. Câte semne de ortografie şi punctuaţie sunt necesare pentru a corecta următorul text:
 „Bine ai venit Prâslea zise împăratul am auzit de tine da de văzut nu te-am văzut”, 
A) 8 semne B) 6 semne C) 9 semne D) 10 semne E) 7 semne

Clasa a IV-a
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1. Forma corectă a verbului este în:
A) El crează   B) El creează  C) El creiază
D) El criează    E) El criiază

3. Indicaţi ce fel de semn este punctul în cele două situaţii în care apare 
     în propoziţia: „Dv. aţi lipsit.”
A) semn ortografic şi semn de punctuaţie     B) semn de punctuaţie şi semn ortografic
C) semn ortografic şi semn ortografic              D) semn de punctuaţie ăi semn de punctuaţie
E) nici una din situaţiile anterioare

2.  Indicaţi cum se spune corect:
A) Ora douăşpe  B)  Ora doisprezece  C)  Ora douăsprezece 
D) Ora doişpe   E)  Ora doosprezece

4.  Indicaţi care este predicatul din a doua propoziţie (al doilea vers)
 „Undeva s-au oprit un vânt şi-un glas
                         Străini suntem în marele, unicul ceas”    (Lucian Blaga)
A)  s-au oprit            B) suntem             C) suntem (...) ceas             D)  străini suntem               E) suntem unicul

5. Indicaţi ce fel de acţiune arată timpul perfect simplu:
A) O acţiune trecută şi neterminată            B) O acţiune trecută, terminată înaintea altei acţiuni trecute
C) O acţiune terminată de curând, aproape de momentul vorbirii
D) O acţiune trecută ce se desfăşoară în acelaşi timp cu o altă acţiune trecută        E)  O acţiune trecută

6.   Adjectivele propriu-zise din versurile date sunt:       „Cu părul nins, cu ochii mici
                                                                                                                             Şi calzi de duioşie” (Şt. O. Iosif)
A) nins, mici   B)  mici, calzi              C) nins, calzi D) calzi, duioşie       E) ochii, mici

7.  Indicaţi care sunt substantivele nearticulate din:
 „O rază de soare străpungea cerul ca o suliţă de foc “    (C. Hogaş)
A) O rază, soare, cerul          B)  o rază, o suliţă        C) o suliţă, de foc D) soare, o suliţă         E)  soare, foc

8. În enunţul „Ieşi, copile cu părul bălai, afară…”, substantivul subliniat este în cazul:
A) vocativ     B) nominativ   C) genitiv   D) acuzativ   E) dativ    

9.   Indicaţi care dintre variante conţine numai figuri de stil:
A)  epitet, comparaţie, dialog  B)  epitet, comparaţie, personificare
C)  comparaţie, epitet, naraţiune D)  epitet, inversiune, monolog E) repetiţie, conflict, enumeraţie

11. Indicaţi cum se scrie corect (conform DOOM2):
A) Măria Sa, Excelenţa Sa, Înălţimea Sa B) Măria sa, Excelenţa sa, Înălţimea sa
C) măria sa, excelenţa sa, înălţimea sa D) Măria Sa, Excelenţa sa, Înălţimea Sa
E) Măria sa, Excelenţa sa, Înălţimea Sa

12.  Indicaţi în care propoziţie, pronumele personal este în cazul Ac.
A)  Ne-a propus ceva. B)  Ne dau teme.  C)  Ne caută mereu.
D)  El ne oferă flori.  E)  Ne spune adevărul.
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10.  Indicaţi câte silabe are versul:    „Parcă-i  sositul care-aşteaptă.”   (I. Minulescu)
A) zece  B) unsprezece            C) şapte                         D) nouă                               E) opt
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2.  Indicaţi cum se spune corect:
A) Ora douăşpe  B)  Ora doisprezece  C)  Ora douăsprezece 
D) Ora doişpe   E)  Ora doosprezece

12.  Indicaţi în care propoziţie, pronumele personal este în cazul Ac.
A)  Ne-a propus ceva. B)  Ne dau teme.  C)  Ne caută mereu.
D)  El ne oferă flori.  E)  Ne spune adevărul.

13.  Indicaţi câte atribute sunt în versurile:     „Vânăt fum de vreascuri ude
                 S-a întins......”                                (L. Blaga)
A) 4 B) 3 C) două  D) unul  E) nici unul

14.  În versul: „Tresărind scânteie lacul” verbul la gerunziu are rol de:
A) epitet   B) personificare                   C) comparaţie          
D) epitet cromatic   E)  numeraţie

15.  Prezentarea pe scurt a unor evenimente se numeşte:
A) monolog B) povestire        C) dialog     D) rezumat  E) descriere

16.   Caracterizarea indirectă a unui personaj se face:
A) de către personajul însuşi  B) de către alt personaj C) prin monolog
D) prin faptele personajului şi raporturi cu alte personaje      E) prin descriere

17.   Formele potrivite ale pronumelui de politeţe cu care se  pot înlocui pronumele personale,
          forme accentuate, din propoziţia: „Tu poţi vorbi cu el despre problemele lor.“ sunt:
A) Dumnealui, dânsul, dumnealor  B) Dumneata, dânsul, dumnealor
C) Dumneata, dumnealui, dumnealor  D) Dânsul, dumnealui, dumnealor
E) Dânsul, dumnealor, dumneata

18.   Indicaţi ce funcţie sintactică au substantivele subliniate  din:
 „Învie firele de iarbă sub ploaia razelor de soare”  (O. Goga)
A) complement direct, atribut substantival genitival, atribut substantival prepoziţional
B) subiect,  atribut substantival prepoziţional,  atribut substantival prepoziţional
C) subiect,  aribut substantival genitival,  atribut substantival prepoziţional
D) complement indirect, complement indirect, atribut substantival prepoziţional
E) subiect, atribut substantival genitival, complement indirect

19.  Indicaţi ce valori morfologice au cuvintele subliniate din:
    „Calul stă singur de pază / Lui Gelu...“                     ( G. Coşbuc)
A) adjectiv, prepoziţie, articol  B) adverb de mod, prepoziţie simplă, articol hotărât 
C) adjectiv, conjuncţie, prepoziţie D) adjectiv, conjuncţie, pronume personal
E) adverb, prepoziţie, pronume personal

20.  Basmul este:
A) O operă epică de dimensiuni mici, cu puţine personaje
B) O operă epică de dimensiuni mari, cu multe personaje
C) Un mod de expunere
D) Un moment al subiectului
E)  O operă epică în care se luptă forţele binelui cu forţele răului şi personajele au puteri supranaturale.

Clasa a V-a
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1.  Indicaţi ce fel de acţiune arată verbul la modul condiţional-optativ:
A)  Acţiune posibilă a cărei realizare depinde de o  condiţie
B)  Acţiune posibilă, realizabilă C)  Acţiune sigură, reală
D)  Arată numele acţiunii, al stării E)  Acţiune în desfăşurare

2. În versurile: „Codru-şi bate frunza lin
                                   Mai suna-vei dulce corn” cuvintele subliniate sunt:
A) adjectiv şi adjectiv B) adverb şi adjectiv C) adverb şi adverb
D) substantiv şi adjectiv     E) adjectiv şi adverb

3. Adjectivele din versurile:     „Vii să-mi baţi iar la fereastră
                                                                     Tânăr soare auriu” sunt:
A) tânăr, soare B) soare, auriu C) tânăr, auriu D) fereastră, tânăr              E) fereastră, auriu

4.  Indicaţi forma în care neologismele sunt scrise corect cu articol hotărât (conform DOOM2):
A) bleu-ul, show-ul, itemul, week-endul B) bleu-l, showul, item-ul, week-end-ul
C) bleu-ul, showul, itemul, week-endul  D) bleul, show-ul, item-ul, week-endul
E) bleu-ul, show-ul, item-ul, week-endul

5. Indicaţi ce valori are cuvântul „–i”  în: „Iar barda din stânga-i ajunge la cer
                                                                                            Şi vodă-i un munte”            (G. Coşbuc)                           
A) Verb copulativ, verb predicativ   B) Verb predicativ, verb copulativ
C) Pronume personal (neaccentuat), verb copulativ 
D) Pronume personal, verb predicativ   E) Verb predicativ, pronume personal

7.  Forma de Genitiv-Dativ  articulat, a substantivului „ou”, la plural este:
A) ouălor  B) ouăle  C) ouălelor D) oulor    E) ouălelelor

6. Indicaţi câte părţi de vorbire sunt în:    „Bunicul stă pe prispă. Se gândeşte.”
A) şase   B) şapte  C) opt  D) cinci   E) nouă

8.  Mărcile eului poetic sunt într-o operă lirică:
A) Verbe şi pronume de persoana I şi a III-a B) Verb de persoana a III-a
C) Pronume de persoana a III-a       D) Verbe şi pronume de persoana I şi a II-a
E) Verbe şi pronume de persona a II-a şi a III-a

9. Indicaţi ce fel de numeral este cuvântul subliniat: 
      “Căci amândoi vom fi cuminţi /  Vom fi voioşi şi teferi.“        (M. Eminescu)
A) numeral cardinal propriu-zis B) numeral ordinal  C) numeral fracţionar
D) numeral cardinal  colectiv      E) numeral multiplicativ

Limba
romana

Clasa a VI-a

10. Ce este cuvântul „domnu” din: „Domnu nostru ne-a învăţat rugăciuni.”
A) pronume personal       B) pronume personal de politeţe
C) pronume demonstrativ       D) adjectiv         E) substantiv comun1�
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1.  Indicaţi ce fel de acţiune arată verbul la modul condiţional-optativ:
A)  Acţiune posibilă a cărei realizare depinde de o  condiţie
B)  Acţiune posibilă, realizabilă C)  Acţiune sigură, reală
D)  Arată numele acţiunii, al stării E)  Acţiune în desfăşurare

11. În enunţul: „Pe cel deal, pe cel colnic / Trec o fată şi un voinic” (Folclor) 
       cuvântul „cel” este în ambele situaţii:
A) pronume demonstrativ  B) adjectiv pronominal demonstrativ
C) articol adjectival demonstrativ D) pronume personal  
E) substantiv

12. Indicaţi ce funcţie are termenul „incredibil” din:    „Lucrul pare incredibil”
A) Nume predicativ B) Complement circumstanţial de mod
C) Complement direct D) Complement circumstanţial de timp                 E) Complement indirect

13. Substantivele din propoziţia: „Toţi cireşarii îşi scoseseră caietele de note” 
       au funcţia sintactică de:
A) Complement direct, complement direct, atribut substantival prepoziţional
B) Subiect, complement indirect, complement indirect 
C) Subiect, complement indirect, atribut substantival prepoziţional
D) Complement indirect, complement direct, atribut substantival prepoziţional
E)  Subiect, complement direct, atribut substantival prepoziţional

14.  Indicaţi ce figură de stil există în: “Mă simt în camera mea ca pe o insulă”  (M. Isanos)
A) Epitet      B) Personificare      C) Metaforă      D) Comparaţie     E) Enumeraţie

15.  Indicaţi ce măsură are versul: “Ce-ar fi făcut un suflet cu tot ce-adună-ntrînsul” (D. Anghel)
A) 14 silabe B) 15 silabe C) 16 silabe D) 17 silabe E) 13 silabe

16. Când există naraţiune la persoana I? 
A) Naratorul şi personajul sunt diferite B) Verbele sunt la persona a III-a
C) Naratorul este şi personaj  D) Verbele sunt la persoana a II-a
E) Autorul este şi personaj

17.  Indicaţi ce valori morfologice au cuvintele subliniate din:
        “Departe se vedeau munţii cu fruntea încununată de codri”  (M. Eliade)
A) Adjectiv, pronume personal, conjuncţie  B) Adverb, pronume reflexiv, adverb de loc
C) Adverb, pronume personal, adjectiv      D) Adverb, pronume reflexiv, prepoziţie simplă
E) Adverb, pronume personal, adverb

18. Indicaţi ce rol au virgulele în: “Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele,
                                                                             Părăsit-au a lor cuiburi şi-au fugit de zile rele”
A)  separă două propoziţii principale  B) separă două substantive în vocativ
C) arată o enumeraţie        D) reprezintă construcţie incidentă
E) separă un atribut apoziţional de cuvântul determinat

19.  Indicaţi care sunt adverbele din: 
         „Pe când cu zgomot cad / Izvoarele întruna / Alunece luna” (M. Eminescu)
A) pe, când, cu, întruna, alunece       B) când, întruna       C) zgomot, cad      
D) când, izvoarele       E) pe, când, întruna

20.   Indicaţi ce rol stilistic are expresia „fruntea ninsă” din:
         „Trecea prin codrii pustii, prin munţi cu fruntea ninsă“      (M. Eminescu)
A) Personificare      B) Metaforă      C) Repetiţie      D) Inversiune      E) Comparaţie

Clasa a VI-a

10. Ce este cuvântul „domnu” din: „Domnu nostru ne-a învăţat rugăciuni.”
A) pronume personal       B) pronume personal de politeţe
C) pronume demonstrativ       D) adjectiv         E) substantiv comun 1�



2.   Indicaţi, din listă, seria în care toate  pronumele au categoria persoanei:
A) pronume personal, pronume reflexiv, pronume interogativ, pronume relativ, pronume posesiv
B) pronume personal, pronume negativ, pronume reflexiv, pronume interogativ, pronume nehotărât
C) pronume personal, pronume de politeţe, pronume nehotărât, pronume de întărire, pronume relativ
D) pronume personal, pronume de politeţe, pronume reflexiv, pronume de întărire, pronume posesiv
E) pronume personal, pronume nehotărât, pronume reflexiv, pronume relativ, pronume posesiv

1.   Indicaţi ce valori morfologice are cuvântul „şi” din:
      „Când l-a luat vârtejul pe sus, şi-a strâns şi el picioruşele şi a văzut că poate zbura.”    
                 (E. Gârleanu)
A) pronume reflexiv, adverb, conjuncţie     B) pronume reflexiv, conjuncţie, conjuncţie
C) pronume reflexiv, conjuncţie, adverb     D) conjuncţie, adverb, conjuncţie
E) adverb, conjuncţie, conjuncţie

3.   Predicatele din fraza : „Nu ştiu cum e situaţia la voi”  sunt:
A) nu ştiu, e situaţia               B) nu ştiu, e              C) nu ştiu, e (...) la voi                   D) nu ştiu, cum e                 E) ştiu, e

4.   Indicaţi ce fel de numerale sunt în: 
       „Celui de-al doilea o să-i întoarcem întreit. El a recitat de zece ori mai bine decât celalalt” 
A) numeral ordinal,numeral distributiv, numeral ordinal
B) numeral ordinal, numeral multiplicativ , numeral ordinal 
C) numeral ordinal, numeral colectiv, numeral ordinal     
D) numeral ordinal, numeral multiplicativ, numeral adverbial
E) numeral ordinal, numeral multiplicativ, numeral distributiv

5.  Indicaţi  ce fel de predicat este în:  „Argintăria arendaşului a fost ascunsă de alţii”    (Ioan Slavici)
A) Predicat nominal                        B) Predicat nominal incomplet    C) Nu are funcţie 
D) Predicat verbal                        E) Predicat

6.   Indicaţi  câte pronume sunt în:  „Mi-e inima de lacrimi plină,  Că-n ea s-au îngropat mereu
                                                                                 Ai mei, şi-o să mă-ngrop  şi eu!”         (G.Coşbuc)
A)  cinci  B) opt  C) şapte  D) şase   E) patru

7.  Indicaţi  ce sunt cuvintele subliniate din : „Toţi regii mi s-au închinat!”    (Şt. A. Doinaş)
A) adjectiv pronominal nehotărât, pronume personal, pronume reflexiv
B) adjectiv pronominal nehotărât, pronume reflexiv, pronume reflexiv
C) pronume nehotărât, pronume personal, pronume reflexiv
D) pronume nehotărât, pronume reflexiv, pronume personal
E) pronume nehotărât, pronume personal, pronume personal

8.   Indicaţi ce ritm au versurile:  „A fost odată ca-n poveşti /  A fost ca niciodată”     (M. Eminescu)
A) trohaic  B) iambic  C) amfibrahic D) nu au ritm E) sunt versuri albe

9.  Indicaţi  care sunt trăsăturile descrierii:
A) Prezenţa imaginilor artistice şi a figurilor de stil  B) Abundenţa verbelor şi a figurilor de stil
C) Propoziţiile sunt interogative D) Are dialog E) Sugerează vorbirea cu sine însuşi

10.  Indicaţi  ce rol stilistic are prepoziţia „fără” din versurile: 
„Şi pe întinderea pustie, fără urme, fără drum”    (V. Alecsandri)
A) epitet  B) comparaţie C) repetiţie D) metafora E) epitet cromatic

Limba
romana

Clasa a VII-a
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Limba
romana1.   Indicaţi ce valori morfologice are cuvântul „şi” din:

      „Când l-a luat vârtejul pe sus, şi-a strâns şi el picioruşele şi a văzut că poate zbura.”    
                 (E. Gârleanu)
A) pronume reflexiv, adverb, conjuncţie     B) pronume reflexiv, conjuncţie, conjuncţie
C) pronume reflexiv, conjuncţie, adverb     D) conjuncţie, adverb, conjuncţie
E) adverb, conjuncţie, conjuncţie

10.  Indicaţi  ce rol stilistic are prepoziţia „fără” din versurile: 
„Şi pe întinderea pustie, fără urme, fără drum”    (V. Alecsandri)
A) epitet  B) comparaţie C) repetiţie D) metafora E) epitet cromatic

11.  Indicaţi adjectivele invariabile din:
A) albastru, vechi, mare B) auriu, rău, mic            C) fierbinte, acru, integru
D) mare, tare, precoce E) roz, gri, motrice

12.  Indicaţi formele incorecte de imperativ:
A) Vino! Fii! Taci!   B) Nu veni! Nu fi! Nu tăcea! 
C) Veniţi! Fiţi atenţi! Priviţi!            D) Priveşte! Nu aduna! Du-te!  
E) Nu fii! Nu taci! Nu apari!

13.  Completaţi cu varianta corectă: .................. al cărei..................
A) băiatul, fata     B) pom, frunza    C) fata, coleg  
D) străinul, întrebare   E) copilul, mamă

14.   Locuţiunile: pe de rost , numai piele şi os , părere de rău ,  sunt în ordine:
A) locuţiune adjectivală, locuţiune adjectivală, locuţiune substantivală
B) locuţiune adverbială, locuţiune adjectivală, locuţiune substantivală
C) locuţiune adverbială, locuţiune adverbială, locuţiune verbală
D) locuţiune substantivală, locuţiune adjectivală, locuţiune adjectivală
E) locuţiune adverbială, locuţiune adjectivală, locuţiune verbală

15.  Indicaţi  ce rol are linia de pauză în fraza:  „Eu plec azi la munte, tata – mâine.”
A) marchează o apoziţie  B) desparte un substantiv în vocativ, de restul propoziţiei 
C) marchează o enumeraţie     D)  înlocuieste predicatul (în construcţii eliptice)
E) desparte două propoziţii

16.  Indicaţi forma corectă a numeralului:
A) optisprezece  B) optăsprezece  C) optusprezece  D) optsprezece  E) optîsprezece

18.   Indicaţi  la ce grad este adjectivul „blând” din:  „Era un vis misterios 
                                                                                                                           Şi blând din cale-afară” (M. Eminescu)
A) pozitiv   B) superlativ relativ de superioritate C) comparativ de superioritate 
D) superlativ absolut E) comparativ de inferioritate

19.  Grafia corectă a adjectivului pronominal negativ este în:
A) Nici un copil nu lipseşte.  B) Ni ci un copil nu lipseşte.  C) Niciuncopil nu lipseşte.
D) Niciun copil nu lipseşte.  E) Niciunul copil nu lipseşte.

20. Indicaţi  în ce cazuri sunt cuvintele subliniate din versul: „Ai avut cu ce să-l cumperi, e al tău până în zori”
A) Acuzativ, Acuzativ, Acuzativ  B) Acuzativ, Acuzativ, Genitiv  
C) Acuzativ, Acuzativ, Nominativ D) Acuzativ, Nominativ, Nominativ
E) Acuzativ, Acuzativ, Dativ

Clasa a VIl-a

17. Indicaţi  ce valoare stilistică are locuţiunea adverbială din:
        “Şi din codrii noaptea vine
           Pe furiş”   (G. Coşbuc)
A) Epitet  B) Epitet cromatic C) Personificare D) Metaforă E) Repetiţie

1�



1.  În fraza:  „Cui place să roşească, roşească” avem propoziţiile:
A) principală, subiectivă, completivă directă       B) subiectivă, subiectivă, principală
C) subiectivă, completivă directă, principală       D) completivă directă, subiectivă, principală
E) completivă indirectă, subiectivă, principală

2.  Cuvintele subliniate din versul:   „Nu se alege umbra unui vis”  (I. Alexandru)   
au valorile morfologice de:
A) pronume reflexiv, substantiv, pronume nehotărât ,substantiv
B) pronume reflexiv adjectival, pronume nehotărât, adjectiv
C) pronume reflexiv, substantiv, articol nehotărât, substantiv
D) pronume relativ, substantiv, articol hotărât, substantiv
E) pronume reflexiv, substantiv, articol hotărât, substantiv

3.  Indicaţi ce fel de conjuncţie este conjuncţia “dar”, din fraza: „Eşti mare când n-ai îndurare, 
                                                                                                                          Dar te ridici mai sus de fire” 
                                                                                                                                                                         (Al. Macedonski)
A) Conjuncţie coordonatoare copulativă B) Conjuncţie coordonatoare disjunctivă
C) Conjuncţie coordonatoare conclusivă D) Conjuncţie coordonatoare adversativă
E) Conjuncţie subordonatoare

4.  Indicaţi care este predicatul din: „- Ale cui sunt aste turme, prietenilor?”  (P. Ispirescu)
A) sunt B) sunt turme C) sunt … (aste) D) ale cui sunt E) sunt (…) prietenilor

5.  Indicaţi ce rol are cratima, la nivel prozodic, în versul: „Vieaţă-n libertate ori moarte!”(A. Mureşan)
A) înlocuieşte un sunet B) se evită hiatul C) leagă două părţi de vorbire diferite
D) reduce numarul de silabe E) menţine măsura şi ritmul

6.  Indicaţi  ce fel de propoziţii sunt în fraza:
„Dar Păunaş se deşteptase şi începuse să plângă şi i se părea Agripinei că numai vuietul 
pârâului acoperea destul de bine ţipetele lui.”  (G. Galaction, „La Vulturi!”)
A) principală, principală, subiectivă, completivă directă, principală
B) principală, principală, completivă directă, principală, subiectivă
C) principală, principală, completivă indirectă, principală, predicativă
D) principală, principală, completivă directă, principală, predicativă
E) principală, subiectivă, completivă directă, principală, subiectivă

7.  Indicaţi  cu ce se poate înlocui conjuncţia de, din: 
      „Şi unde nu încep a fugi de-mi scăpărau picioarele.” 
A) dacă  B) ca să  C) dar  D) fiindcă  E)  încât

9.  Indicaţi câte propoziţii subordonate completive indirecte sunt în fraza:
„Nu mai era sigur că tatăl său nu va mai voi sau va mai putea să facă rost de alţii” (M. Preda)
A) trei  B) două  C) patru  D) una  E) cinci

8.  Procedeul artistic prin intermediul căruia se concretizează sub forma unor tropi, o serie de 
      noţiuni abstacte:
A) metafora B) aliteraţia C) asonanţa D) alegoria E) antiteză

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

9.  Indicaţi câte propoziţii subordonate completive indirecte sunt în fraza:
„Nu mai era sigur că tatăl său nu va mai voi sau va mai putea să facă rost de alţii” (M. Preda)
A) trei  B) două  C) patru  D) una  E) cinci1�
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14. Stabiliţi funcţia sintactică a pronumelor din:  „Mi-am uitat sufletul care suferea necunoscut de nimeni”.
A) atribut pronominal (Dativ posesiv), complement direct, complement circumstanţial de cauză
B) atribut pronominal (Dativ posesiv), subiect, complement circumstanţial de cauză
C) atribut pronominal (Dativ posesiv), subiect, complement de agent
D) complement indirect, subiect, complement de agent

1.  În fraza:  „Cui place să roşească, roşească” avem propoziţiile:
A) principală, subiectivă, completivă directă       B) subiectivă, subiectivă, principală
C) subiectivă, completivă directă, principală       D) completivă directă, subiectivă, principală
E) completivă indirectă, subiectivă, principală

2.  Cuvintele subliniate din versul:   „Nu se alege umbra unui vis”  (I. Alexandru)   
au valorile morfologice de:
A) pronume reflexiv, substantiv, pronume nehotărât ,substantiv
B) pronume reflexiv adjectival, pronume nehotărât, adjectiv
C) pronume reflexiv, substantiv, articol nehotărât, substantiv
D) pronume relativ, substantiv, articol hotărât, substantiv
E) pronume reflexiv, substantiv, articol hotărât, substantiv

12.  În versurile: „Din lumi abstracte/ Magia înfăşurătoare/ 
                                      Cuprinde în a ei splendoare/ A plângerilor vale.”  (Al. Macedonski) 
verbul a cuprinde este regent pentru toate complementele din seria:
A) din lumi, magia, vale  B) din lumi, în (...) splendoare, a plângerilor
C) din lumi, în (...) splendoare, vale D) din lumi, în (...) splendoare, a ei       E) magia, a plângerilor, vale

13.  Indicaţi propoziţia simplă:
A) Ce a făcut?       B) Ne place dânsul        C) Domnule, ajutaţi-mă!       D) Este utilă părerea de rău.       E) Vine aici.

16.  Versul: „Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire” (V. Alecsandri) conţine:
A) antiteză   B) comparaţie şi personificare  C) metaforă şi epitet 
D) inversiune şi personificare E) două epitete cromatice

17.  Procedeul artistic prin care se adresează o rugăciune către o muză sau o divinitate pentru a          
        obţine ajutor, este:
A) interogaţia retorică        B) exclamaţia retorică     C) conflictul        D) parabola        E) invocaţia retorică

15. Cuvintele subliniate din enunţul:   „Măicuţă dragă, cartea mea / Găsească-mi-te-n pace!” (G. Coşbuc)  
        sunt în  cazurile:
A) Nominativ, Nominativ, Dativ  B) Vocativ, Dativ, Genitiv  C) Vocativ, Nominativ, Dativ
D) Nominativ, Acuzativ, Dativ  E) Nominativ, Nominativ, Genitiv

18.  Indicaţi care cuvânt nu poate fi element corelativ specific propoziţiei subordonate de mod:
D) aşa  B) atât  C) astfel  D) acolo  E) tot astfel

19.  Indicaţi care sunt subiectele exprimate din fraza : 
„Prima problemă care-l măcina era ca şi răul celorlalţi era unul din lucrurile ce le ierta.”
A) problemă, care, ce  B) prima, care, ce    C) problemă, răul, ce 
D) problemă, care, răul E) problemă, care, unul

11.  Prin contragerea subordonatei din fraza: „Unde nu i-au plăcut colegii, 
         a plecat mai devreme.”  se obţine un:
A) complement  circumstanţial de cauză   B) complement circumstanţial de loc
C) complement circumstanţial de scop  D) complement circumstanţial de timp
E) complement circumstanţial de mod

Clasa a VIII-a

20.  Indicaţi ce figură de stil este în versul: „Străluceşte şi desmiardă oceanul de ninsoare”  (V. Alecsandri)
A) epitet  B) comparaţie C) metaforă D) repetiţie E) inversiune

9.  Indicaţi câte propoziţii subordonate completive indirecte sunt în fraza:
„Nu mai era sigur că tatăl său nu va mai voi sau va mai putea să facă rost de alţii” (M. Preda)
A) trei  B) două  C) patru  D) una  E) cinci

10. Indicaţi forma corectă de ortografiere:
A) Nu fii neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa
B) Nu fi neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa
C)  Nu fi neserios când şti că nu trebuie să fi aşa
D) Nu fi neserios când ştii că nu trebuie să fiii aşa
E) Nu fi neserios când şti că nu trebuie să fi aşa
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