
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA,  PLOIEȘTI 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ROMÂNĂ VORBIȚI, SCRIEȚI ROMÂNEȘTE!,  

CU PARTICIPARE REGIONALĂ 

EDIȚIA a XIII-a, 21 MAI 2022 

CLASA a V-a 

1. Expresia a avea ac de cojocul cuiva înseamnă: 

   a. a cârpi haina cuiva; 

   b. a avea un croitor bun; 

   c. a pedepsi pe cineva; 

   d. a pune pe cineva în dificultate. 

 

 

2. Alege varianta  în care toate construcțiile sunt scrise 

corect: 

a. întrun, spunei-o, nu-mi; 

b. într-un, spune-i-o, întreba-ne-vor; 

c. num-i, întrun, întrebane-vor; 

d. spun-ei-o, într-un, nu-mi. 

 

 

3. Sunt corect scrise cu cratimă toate cuvintele din seria: 

a. tura-vura, Albă-ca-Zăpada, sus-numit; 

b. Baia-de-Aramă, Albă ca Zăpada, sus-numit; 

c. tura vura, Albă ca Zăpada, Baia de Aramă; 

d. tura-vura, Baia-de-Aramă, sus numit. 

 

4. În cuvintele: excesiv, expedia, exil, executa, extras, 

litera  x redă grupul de sunete cs: 

a. în toate cuvintele; 

b. în primul şi al doilea cuvânt; 

c. în al treilea şi al patrulea cuvânt; 

d. în primul, al doilea şi al cincilea cuvânt. 

 

5. În enunţul: ,,Nu fi impacientat, dacă nu î-i găsi acasă 

pe Ion. Poate că i-i dor de părinţi şi s-a dus să şi-i vadă. ״ 

există:  

a. o greşeală; 

b. două greşeli; 

c. trei greşeli; 

d. nicio greşeală. 

 

6. Adjectivul albastru, antepus unui substantiv comun, 

masculin, plural, articulat hotărât, are forma: 

a. albaștri; 

b. albaștrii; 

c. albaștriii; 

d. albastrul.  

 

7. Formele verbului a fi sunt scrise corect în enunțul: 

a. Fi bun cu cei sărmani!; 

b. Nu fii nedrept!; 

c. Fii bun cu toți oamenii!; 

d. Fii exigent, dar nu fii nedrept! 

15. Numai cuvinte scrise corect apar în varianta: 

a. sandvici, maiou, proroc; 

b. topogan, servici, siringă; 

c. vanitos, meritos, tranversal, 

d. cunoștință, ierbivor, agvatic. 

8.    Un cuvânt despărțit incorect în silabe se află în 

varianta: 

a. su-bli-ni-a, sub-li-ni-a; 

b. ling-vist, lin-gvist; 

c. i-nu-til, in-u-til; 

d. nes-ta-bil, ne-sta-bil.  

 

 

9. Toate formele de singular ale substantivelor sunt 

scrise corect în seria: 

a. greiere, berbece, strugur; 

b. greier, berbec, glonț; 

c. flutur, fascicul, berbece; 

d. glonte, bulgăr, strugure. 

 

10. Identificați seria în care toate substantivele sunt 

articulate cu articol hotărât: 

a. cherestegii, lalelele, pietrele; 

b. economii, geamgii, ouăle; 

c. copii, fiii, tinerii; 

d. codrii, farmaciile, copiii. 

 

11. Cuvântul ghicitoare are: 

a. 5 consoane, 2 vocale, 2 semivocale; 

b. 4 consoane, 4 vocale, 1 semivocală; 

c. 5 consoane, 5 vocale;  

d. 4 consoane, 2 vocale, 2 semivocale. 

 

12. Nu formează pluralul în–e niciun cuvânt din seria: 

a. altar, haină;  

b. infarct, haină; 

c. șezlong, aripă; 

d. aragaz, carusel. 

 

13. Alege varianta în care toate perechile de cuvinte 

sunt antonime: 

a. asemenea – contrar, nocturne –diurne,  

lentoare –mişcare; 

b. profundă –superficială, lentoare –agitaţie, 

asemenea –contrar; 

c. profundă –superficială, asemenea –deopotrivă, 

nocturne –diurne; 

d. asemenea –deopotrivă, nocturne –diurne, 

lentoare –agitaţie. 

 

14. Virgula nu este folosită corect în enunțul: 

a. Ghioceii, violetele și brebeneii au înflorit.; 

b. Colega ta, este în vizită la muzeu.; 

c. Radu, să vii la antrenament!; 

d. În curând, vom vedea un film interesant. 

 

 



 

16. Varianta lipsită de greșeli este: 

a. pasă-mi-te, pare-mi-se; 

b. pasămite, paremise; 

c. pasă-mi-te, paremise; 

d. pasămite, pare-mi-se. 

 

17. Numai verbe la imperativ corect scrise există în 

varianta: 

a. Asculta-ți-mă!; Apuca-ți-vă!; 

b. Dute!; Scrie-ți-o!; 

c. Ajuto!; Merge-ți!; 

d. Spuneți-mi!; Adaugă-i! 

 

18. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a. (a) înnoda, înnăscut, interregn, (a) învoi; 

b. (a) dezhuma, reincarnare, (a) înroşi, (a) înnebuni; 

c. (a) reeduca, (a) coopta, (a) desconspira, (a) dezăpezi; 

d. (a) dejuga, (a) desfiinţa, (a) înbina, (a) dezrobi; 

 

19. Enunțul fără nicio greșeală de scriere este: 

a. –Numai ai nimic de zis?; 

b. –Vă rog să completa-ți tabelul!; 

c. –N-am cumpărat nici o carte măcar!; 

d. Ducem-aș și m-aș tot duce! 

 

20. Forma de perfect-simplu a verbului a coase, la 

persoana I, numărul singular, este: 

a. coseam; 

b. cosei; 

c. cusui; 

d. cususem. 

21. Numărul sunetelor este egal cu numărul literelor în 

seria: 

a. cireșe, magie, geamandură; 

b. chior, axiomă, ghioc; 

c. ceapă, triunghi, incert; 

d. geografie, inteligent, zece. 

 

22. Formează pluralul în –i toate cuvintele din seria: 

a. impiegat, acvariu; 

b. boxer, sport; 

c. pilot, pod; 

d. povară, pneu. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Alege varianta corectă: 

a. În cuvântul ci apar două litere și un sunet; 

b. În cuvântul alge apar patru litere și trei sunete. 

c. În cuvântull cea  apar trei litere și trei sunete. 

d. În cuvântul ceas apar patru litere și trei sunete. 

 

24. Precizează care sunt semnele de punctuație omise la 

transcrierea următoarelor versuri scrise de M. 

Eminescu: „Ce te legeni codrule/ Fără ploaie fără vânt/ 

Cu crengile la pământ” 

a. linia de dialog și două virgule; 

b. linia de dialog și două semne de întrebare;  

c. patru virgule și semnul întrebării; 

d. linia de dialog, patru virgule și semnul 

întrebării. 

 

25. Enunțul în care nu există nicio greșeală de scriere 

este: 

a. Văzutu-l-ați pe Mircea?; 

b. Nu ști care-i rezultatul?; 

c. Pune-ți bluza ce-a nouă!; 

d. Vorbiră-ți cu Andrei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULT SUCCES! 
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CLASA a VI-a 

1.Identifică enunțul care nu conține nicio greșeală 

a) Mi-ar place să vizitez Praga. 

b) Taceți, copii! 

c) I-ar plăcea să câștige concursul.  

d) Băteți mingea de două ore.  

2. Seria care cuprinde numai adjective este: 

a) osos, cleios, vâscos; 

b) frumos, fălos, dos;  

c) omenos, cos, mănos; 

d) gros, botgros, arțăgos. 

 

3. Este corect scris enunțul: 

    a) Făcu-tu-mi-sa foame. 

    b) Făcutu-mi-s-a foame.  

    c) Făcut-u mi s-a foame. 

    d) Făcutu m-i sa foame. 

4. Alege varianta în care propoziția nu conține un 

dezacord: 

a) Cei zece mii de lei au fost împrumutați 

până ieri.; 

b) Cele zece mii de lei au fost împrumutate 

până ieri.; 

c) Cele zece mii de lei au fost împrumutați 

până ieri.;  

d) Cei zece mii de lei au fost împrumutate 

până ieri. 

5. Precizează câte greșeli există, indiferent de 

natura lor, în enunțul: Rămăseseră perplecși și se 

uitau într-una la el, de parcă nu le veneau să 

creadă ceia ce vedeau. 

a) trei;  

b) patru; 

c) două; 

d) una. 

 

6. Sunt scrise corect toate formele articulate 

din seria: 

a) Bleu-ul; party-ul; clicul; gadgetul; 

b) Bleul; partyul; clic-ul; gadgetul; 

c) Bleul; partyul; clicul; gadgetul; 

d) Bleu-ul; party-ul; clic-ul; gadget-ul; 

 

 

 

7. Sunt admise ambele forme în seria: 

a) Căpșuni-căpșune; coperte-coperți; 

 niveluri-nivele; monede-monezi; 

b) Căpșuni-căpșune; găluște-găluști; 

 cireșe-cireși; chibrituri-chibrite; 

c) Tuneluri-tunele; chibrituri-chibrite;  

coarde-corzi; niveluri-nivele; 

d) Căpșuni-căpșune; coperte-coperți; 

 găluște-găluști; tuneluri-tunele. 

 

8. Este corectă forma: 

a) Să trebuie; 

b) Trebuiesc; 

c) Vor trebui; 

d) Trebuiește. 

 

9.  Seria care conţine numai forma verbale corecte este: 

       a) agrează, înşeală, deşartă, ; 

       b) agreează, înşală, deşartă; 

       c) agrează, înşelează, deşeartă; 

       d) agreează, înşeală, deşertează; 

 

 

10. Se dau enunțurile (1) Ochii săi albaștrii m-au fermecat. 

(2) Ochii săi albaștri m-au fermecat. (3).  Ochi săi albaștri 

m-au fermecat.  Sunt corect scrise următoarele: 

a) Primul și al doilea enunț; 

b) Primul și al treilea enunț; 

c) Primul enunț; 

d) Al doilea enunț. 

 

11. Sunt corecte formele de imperativ din seria: 

a) Du/ nu duce; fă/ nu face; fii/ nu fi; 

b) Duci/ nu duce; faci/ nu face;fii/ nu fi; 

c) Du/ nu du; fă/ nu fă; fii/ nu fi; 

d) Du/ nu duce; fă/ nu face; fii/ nu fii. 

 

12. Alegeți varianta corectă: 

a) Diriginte a patru promoții de elevi. 

b) Diriginte al patru promoții de elevii. 

c) Diriginte ale patru promoții de elevi. 

d) Dirigintele al patru promoții de elevii. 

 

 

13. Alegeți varianta corectă: 

a) În activitatea celor mai multor elevi; 

b) În activitatea celor mai mulți elevi; 

c) În activitatea celor mai mulți din elevi; 

d) În activitatea a celor mai mulți elevi. 

 

 

 

 

 

14. Expresia a ajunge în sapă de lemn  înseamnă: 

a) grădinări; 

b) a sărăci; 

c) a se sprijini; 

d) a defrișa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Forma corectă este: 

a) Rău făcători; 

b) Răi-făcători; 

c) Răufăcători; 

d) Răifăcători. 

 

16. Sunt admise toate formele din seria: 

a) Paisprezece; patrusprezece; șasesprezece, 

cincizeci; 

b) Paisprezece, șaisprezece, al 

cincisprezecelea; cincizeci; 

c) Doisprecezece; douăsprezece; 

șasesprezece; cincizeci; 

d) Patrusprezece; șaisprezece; șaptesprezece, 

optsprezece. 

 

17. Sunt admise ambele forme: 

a) Întâi Decembrie/ Unu Decembrie; 

b) O mie unu/ o mie și unu; 

c) Șaptesprezece/ șaptisprezece; 

d) Clasa întâi/ clasa întâia. 

 

18. În enunțul Dragele mele, am ajuns ultimile 

chiar dacă ne-am străduit! sunt: 

a) O greșeală; 

b) Două greșeli; 

c) Trei greșeli; 

d) Patru greșeli. 

 

19. Termenul a adjudeca se află în relație de 

sinonimie cu : 

a) a analiza; 

b) a cere; 

c) a judeca; 

d) a atribui. 

 

20. Antonimele cuvintelor viguros, indulgenţă, 

ostil, egoist sunt în ordine: 

a) puternic, simpatie, amical, generos; 

b) virtuos, îngăduinţă, duşmănos, părtinitor; 

c) slab, intransigenţă; blând, bizar; 

d) anemic, severitate, prietenos, altruist; 
   21. Litera  x  notează grupul de sunete [cs] în 

toate cuvintele din seria: 

      a) exaspera, exaltare, exil, excursie; 

      b) anexă, exemplu, examinare, fax; 

      c) expeditor, exterior, excursie, hexagon; 

      d) exerciţiu, exod, examen, experienţă; 

 

 22. Se scriu cu majusculă toate cuvintele din seria: 

a) Evul Mediu; Făt-Frumos; Izvorul 

Minunilor ; Primul Război Mondial; 

b)  Polul Sud; Fluviul Dunărea ; Evul Mediu; 

Munții Carpați; 

c) Munții Carpați; Evul Mediu; Făt-Frumos 

 ( personaj);  Primul Război Mondial; 

d) Județul Bistrița-Năsăud; Polul Sud; 

Amintiri din Copilărie; Evul Mediu. 

 

 

 

23. Conţin numai diftongi toate cuvintele din seria: 

a) seif, coafeză, bărbierit, jaguar; 

b) fermoar, august, ucrainean, viaţă; 

c) croazieră, acţiune, neutron, fiasco; 

d) fermoar, coafeză, florărie, ceară; 

 

24. Sunt scrise corect formele: 

a) Cheamă, blochează, ghiață, ghiaur; 

b) Cheamă, blochează, gheață, gheaur; 

c) Cheag, ghiață, urechiau, vegheau; 

d) Cheag, gheață, urecheau, vegheau. 

 

25. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 

a) trans-gre-sa, su-plu, mas-că, sculp-ta; 

b) sup-lu, sculp-ta, ma-scă, trans-gre-sa ; 

c) o-bi-ect, măs-lin, punc-tua-ţie, sub-li-ni-a; 

d) o-biect, punc-tu-a-ţi-e, su-bli-nia, sup-lu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULT   SUCCES! 
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CLASA a VII-a 

 

1. În enunțul Hei Cosmina mergi și tu nu-i așa? : 

a) Lipsește o virgulă; 

b) Lipsesc două virgule; 

c) Lipsesc trei vitgule; 

d) Nu lipsește nicio virgulă. 

 

2. În enunțul Cin' te crezi de-mi vorbești așa, 

obraznic și tăios? apar: 

a) Două semne de ortografie și două semne de 

punctuație; 

b) Un semn de ortografie și trei semne de 

punctuație; 

c) Trei semne de ortografie și un semn de 

punctuație; 

d) Patru semne de ortografie. 

 

3. În cuvântul pompier se regăsesc: 

a) O vocală și două semivocale; 

b) Două vocale și o semivocală; 

c) Trei vocale; 

d) Trei semivocale. 

 

4. Sunt despărțite corect în silabe cuvintele din 

seria: 

a) Ca-blu; dez-gro-pa; abs-tract; ast-fel; 

b) Cab-lu; dez-gro-pa; ab-stract; ast-fel; 

c) Ca-blu; dez-gro-pa; ab-stract; ast-fel; 

d) Ca-blu; dez-gro-pa; ab-stract; as-tfel; 

 

5. Sunt corecte toate cuvintele din seria: 

a) a despacheta, a desfigura, a deszăpezi; 

b) a despacheta, a desfigura, a dezăpezi; 

c) a dezlega, a desmembra, a deznoda; 

d) a desgoli, a dezaproba, a dezminți 

 

 

6. Identifică varianta în care numai o formă din 

cele două este corectă: 

a) corijență/corigență; 

b) fierăstrău/ferăstrău; 

c) căpșuni/căpșune (fructe); 

d) serviciu/servici. 

 

 

 

14. Identifică varianta în care toate formele verbale 

sunt corecte : 

a) va apărea; aș scădea; (mi-)ar plăcea; tăceți! 

b) (îți)va place; ar apare; taceți! crează; 

c) agreează; va apare; ai tace; (tu)să vii; 

d) (tu)să ții; fii bun!; aș fii mers; (tu)știi. 

 

15. Identifică forma greșită de genitiv: 

a) (paginile) epopeii; 

b) (petalele) orhideei; 

c) (gustul) ciocolatei; 

d) (interiorul) cazarmei. 

 

16. Precizează varianta cu forma greșită de plural: 

 

7. Identifică forma greșită: 

a) mediteraneean; 

b) ucrainian; 

c) atenian; 

d) venezuelean. 

 

 

8.Identifică varianta care conține o formă verbală incorectă: 

a) mântuie /mântuiește; 

b) cheltuiește/ cheltuie; 

c) manifestă/ manifestează; 

d) se străduiește/ se străduie. 

 

9. Cuvântul accentuat greșit este varianta: 

a) regizor; 

b) butelie; 

c) radar; 

d) prevedere. 

 

10. Substantivul propriu compus este scris greșit în varianta : 

a) Războiul de Independență; 

b) Războiul celor Două Roze; 

c) al doilea Război Mondial; 

d) Primul Război Mondial. 

 

11. Identifică forma greșită a substantivului compus: 

a) (trusă de ) prim ajutor; 

b) prim-ministru; 

c) prim-plan; 

d) primă-balerină 

 

12.Identifică forma greșită a substantivului: 

a) prerie; 

b) premiză; 

c) proroc; 

d) președinție. 

 

13.Locuțiunea pronominală este scrisă greșit în varianta: 

a) Preasfinția Sa; 

b) Majestatea Sa, 

c) Alteța Sa; 

d) Domnia sa. 

 

 

22. Enunțul în care adjectivul pronominal de întărire are o formă 

greșită este : 

a) Ioane, ție însuți îți voi da această sarcină! 

b) Fetele însele erau de față. 

c) Mariei însăși i-am spus adevărul. 

d) Dane, tu însuți ne vei ajuta! 

 

23 .Identifică enunțul care conține o greșeală: 

a) Aceeași fată a venit. 

b) Se joacă cu aceiași copii. 

c) I-a dat copilului acela o minge. 

d) Acestui elev i se aduc laude. 

 

24. Cuvântul e despărțit greșit în silabe în varianta : 

a) pau-per-ta-te; 



a) motto-mottouri; 

b) canal-canale; 

c) șiret-șirete; 

d) monedă-monede. 

 

17. Precizează varianta cu formă greșită de plural: 

a) milieu-milieuri; 

b) soră-surori ( grad de rudenie); 

c) noră-nurori; 

d) chibrit-chibrite. 

 

18. Alege seria care conține doar forme corecte ale 

pronumelui: 

a) ori cine, fie care, oricare, cineva: 

b) ori și cine, fieștecare, ori și care; 

c) oricine, fiecare, oricare, cineva: 

d) orișicine, fiește care, orișicare, cine va. 

 

 

19. Enunțul corect este în varianta: 

a) I-am adus fetei aceasta cartea care a cerut-o.  

b) I-am adus fetei aceasta cartea cerută, 

c) I-am adus fetei acesteia cartea cerută.  

d) I-am adus fetei aceasta cartea pe care a cerut-o.  

 

 

20. Este greșit despărțit în silabe cuvântul din varianta: 

a) mau-so-leu; 

b) dez-a-cord; 

c) de-zo-ri-en-tat; 

d) o-bi-ect. 

 

 

21. Conține o greșeală enunțul din varianta: 

a) A optat pentru o cămașă gen tunică.  

b) A sesizat diferența de gen dintre substantive.  

c) Am studiat un nou gen literar. 

d) Vom analiza un substantiv de gen masculin.  

b) un-gu-ent; 

c) fii-i; 

d) des-pre. 

 

25.Identifică varianta în care forma de plural este corectă: 

a) ceară-ceruri; 

b) înghețată-înghețăți; 

c) salată-salăți; 

d) cravată-craveți. 

 

26. Identifică varianta în care toate formele verbale sunt corecte: 

a) agrează, ignorează, crează, cheltuie; 

b) agrează, ignoră, creează, cheltuiește; 

c) agreează, ignoră, recreează; 

cheltuie/cheltuiește; 

d) agrează, ignorează, crează, cheltuie. 

 

27.Toate formele de imperativ sunt corecte în seria: 

a) nu face!; fi (bun); zi!; nu tăcea!; 

b) nu fă!; fi(bun) ; zii!; nu tăceți; 

c) nu face!; nu fi(rău); nu zice! nu tăceți!; 

d) nu fă!; nu fii (rău); nu zi;nu veni!. 

 

28.Toate verbele la infinitiv sunt scrise corect în seria: 

a) a veni; a iubi; a zidi; a găsii; 

b) a pustii; a se sfii ;a prii; a înmii; 

c) a citii; a lovi; a îmbogăți; a răspândi; 

d) a roși; a descoperi; a sărăcii;  a îndoi.  

29. Identifică enunțul în care apare o greșeală: 

      a) Propriii părinți s-au simțit jigniți. 

      b) Socrii  lui sunt oameni de treabă. 

      c) Acești membrii ai echipei vor lipsi. 

      d) Toți miniștrii participă la ședință. 

 

30. Identifică enunțul care conține o greșeală: 

a) Muncește întruna. 

b) Într-una din zile ne va vizita. 

c) Numai plânge, copile! 

d) 1 Mai este o altă dată importantă. 

                                                                           

                                               MULT  SUCCES! 
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EDIȚIA a XIII-a, 21 MAI 2022 

CLASA a  VIII-a 

1. Neologismul este scris greșit în varianta: 

a) graffiti; 

b) feedback; 

c) senviș; 

d) chewing-gum. 

 

 

2. Numai prima formă este corectă în varianta: 

a) garderob/garderobă; 

b) inopinant/inopinat; 

c) gerberă/jerberă; 

d) grizonat/grizonant. 

 

 

3. Precizează forma greșită: 

a) filologă; 

b) omoloagă; 

c) omologă; 

d) patrioată. 

 

4. Identifică varianta în care numai prima formă este 

accentuată corect: 

a) feudă/feudă; 

b) trafic/trafic; 

c) antic/antic; 

d) anost/anost. 

 

5. Toate numeralele sunt scrise corect în varianta : 

a) Paisprezece; cincizeci;(clasa) a douăsprezecea; 

b) Cincisprezece; optisprezece; (clasa) întâi; 

c) (clasa)întâia; (ora) douăsprezece; șaptisprezece; 

d) al douăsutelea; optîsprezece; șasesprezece. 

 

6. Sunt scrise corect toate derivatele din seria: 

a) a dezăpezi ; a dezonora ; a dezmoșteni ; a 

dezumaniza ; 

b) a desrobi ; a dezorienta ; a despăduri ; a 

dezbina ; 

c) a dezamorsa ; a desprinde ; a dezinforma ; 

a desrădăcina ; 

d) a dezmembra ; a deszăpezi ; a dezobișnui ; 

a deznădăjdui. 

 

7. Sunt scrise corect toate derivatele din seria: 

a. a înnoda ; a înnoi ; a înnobila ; a înnopta ; 

b. a deslega ; a dezhuma ; a desrobi ; a 

desprinde ; 

c. a înnebuni ; a înnoda; a înnămoli; a înnota ; 

d. a desrădăcina ; a desrobi ; a desveli ; a 

desvinovăți. 

 

15. Sunt scrise corect toate compusele din seria: 

a) apă grea ; apă-oxigenată ; cale-ferată ; 

drum de fier; 

b) apă-grea ; apă oxigenată ; cale ferată ; 

8. Identifică seria care conține numai 

neologisme: 

a) etapă ; pâine ; fruct ; 

b) necesitate ; lapte ; noapte ; 

c) decizie ; cal ; mână ; 

d) examen ; capacitate ; calitate. 

 

9. Identifică varianta ce conține o confuzie 

paronimică: 

a) Mașina a rămas pe jantă. 

b) A redactat comentariul literar al textului. 

c) Medicul i-a proscris o grămadă de 

medicamente. 

d) Are multe lacune în cunoștințe. 

 

10. Identifică seria  în care toate cuvintele 

conțin diftong la inițială: 

a) erou ; element ; exemplu ; eră 

b) excursie ; eterogen ; electoral ; elev ; 

c) el ; (el) era ; este ; ele ; 

d) epocă ; etilenă ; etilic ; eter. 

 

11. Indicați enunțul în care verbul a servi este 

folosit corect: 

a) Serviți-vă cu supă ! 

b) Serviți prăjituri, ne îmbie gazda. 

c) Cina o servesc la restaurant. 

d) De obicei, servesc prânzul la slujbă. 

 

12. Identifică seria care conține numai perechi 

de antonime: 

a) perceptor-preceptor ; adagio-adagiu ; atlas-

atlaz ; 

b) copilăresc-pueril; gras-obez;  

fățarnic-ipocrit; 

c) benefic-malefic ; egoist-altruist ; 

 viciu-virtute ; 

d) a emigra-a imigra ; asemănător-similar ; 

junior-senior. 

 

13. Identifică enunțul care nu conține un 

pleonasm: 

a) Colaborăm împreună de mulți ani. 

b) Va reveni în curând și colegul nostru. 

c) Bioritmul vieții s-a schimbat. 

d) El își prezintă lucrarea sa mâine. 

 

14. Identifică varianta în care numai prima 

despărțire în silabe este corectă: 

a) miz-an-trop / mi-zan-trop ; 

b) a-nal-fa-bet / an-al-fa-bet ; 

c) su-bes-ti-ma / sub-es-ti-ma ; 

d) arc-tic / ar-ctic. 

23. Identifică enunțul care conține o greșeală: 

a) Nu are nici un frate, nici mai mulți. 



drum-de-fier; 

c) bineînțeles ; bine-voitor ; prim-ajutor ; 

binedispus ; 

d) binevoitor ; primajutor ; bineînțeles ;  

drum-de-fier. 

 

16. Identifică enunțul care conține o greșeală : 

a) Nicicând îl chemi nu vine. 

b) Nu vrea deloc să învețe. 

c) Nicicând nu a fost mai fericit. 

d) De fel, e din Galați. 

 

17. Sunt articulate corect toate substantivele din 

seria: 

a) prim-ministrul ; reaua-voință ; bunăvoința ; 

b) botgrosul ; primul-plan ; valvârtejul ; 

c) bunăvoia ; bunăstarea ; bună-credința ; 

d) buna-creștere ; bun-placul ; bun-simțul. 

 

18. Sunt numai cuvinte compuse în seria : 

a) hipodrom ; hipertensiune ; inegal ; 

b) hipoglicemie ; despre ; stâlpnic ; 

c) insecticid ; ortogramă ; anglofil ; 

d) falnic ; simplisim ; fitofag. 

 

19. Identifică varianta în care cuvântul frumos nu 

este adjectiv: 

a) El scrie frumos. 

b) El este frumos. 

c) El are un scris frumos. 

d) Mama îl consideră frumos. 

 

20. Identifică seria care conține numai construcții 

corecte: 

a) aceeași fată ; aceiași copii ; oamenilor 

acelora ; 

b) aceiași problemă ; aceiași membrii ; 

băiatului acela ; 

c) omului aceluia ; acești membri ; toți fii ; 

d) niște arbitrii ; toți giamgiii ; acești 

macaragii. 

 

21. Identifică enunțul în care verbul a fi este folosit 

greșit: 

a. Era bine să fi venit și el la școală. 

b. Să fii la ora stabilită acolo ! 

c. Fii bun cu semenii tăi ! 

d. Nu fii leneș ! 

22. Identifică enunțul în care pronumele relativ 

este folosit greșit: 

a) Iată colegul căruia i s-a decernat premiul. 

b) Vorbeam cu colegul ai cărui părinți sunt 

medici. 

c) Măsurile care le-am luat sunt bune. 

d) Iată elevii ale căror lucrări au fost 

premiate. 

 

 

b) Nici unul, nici altul n-a greșit. 

c) Niciun argument nu l-a convins. 

d) Nici una dintre fete nu l-a ajutat. 

24. Identifică enunțul corect: 

a) Erați să pierdeți trenul. 

b) Aș vrea ca să te ajut. 

c) S-a întâmplat ca să trebuiască să plece. 

d) Ar fi trebuit ca tu să-l ajuți. 

 

25. Identifică enunțul care nu conține nicio 

greșeală: 

a) Toți fii lor aveau rezultate bune. 

b) Acești membrii nu vor vota. 

c) Unor arbitri li s-au aplicat sancțiuni. 

d) Iluștrii noștrii înaintași au luptat pentru 

libertate. 

 

26.  Identifică enunțul care conține o greșeală: 

a) Nu are nici un frate, nici mai mulți. 

b) Nici unul, nici altul n-a greșit. 

c) Niciun argument nu l-a convins. 

d) Nici una dintre fete nu l-a ajutat. 

 

27. Se dă enunțul : ,,Dragele mele fete vom scade 

din sumă ceia ce am cheltuit azi”. Acesta 

conține : 

a) două greșeli ; 

b) patru greșeli ; 

c) trei greșeli ; 

d) cinci greșeli. 

 

28. Virgula izolează o apoziție în enunțul: 

a) Ana, vino aici ! 

b) Ana, colega mea de bancă, învață bine. 

c) Ana, Elena și Maria sunt în clasa a VIII-a. 

d) Citesc cartea de la Ana, care îmi place 

foarte mult. 

 

29.  Identifică seria în care toate cuvintele sunt 

accentuate corect: 

a) caracter ; simbol ; splendid ; sever ; 

b) caracter ; simbol ; splendid ; sever ; 

c) caracter ; simbol ; splendid ; sever ; 

d) caracter ; simbol ; splendid ; sever 

 

30.  Alege varianta în care apar formele corecte ale 

adverbelor: 

a) noi-născuți, oameni nespuși de buni, elevi slabi 

pregătiți; 

b) noi-născuți, oameni nespus de buni, elevi slabi 

pregătiți; 

c) nou-născuți, oameni nespus de buni, elevi slab 

pregătiți; 

d) noi-născuți, oameni nespuși de buni, elevi slabi 

pregătiți. 

                     MULT SUCCES! 

 

 


