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1) Identifică seria care conţine nume corecte de locuitori: 

a) Roman-roman, Alba Iulia- albaiulian, Satu Mare-sătmărean, Mangalia-mangaliot; 

b) Roman-romaşcan, Alba Iulia-alba iulian, Satu Mare-satmărean, Mangalia-mangalez; 

c) Roman-romaşcan, Alba Iulia-albaiulian, Satu Mare-sătmărean, Mangalia-mangaliot; 

d) Roman-romănean, Alba Iulia-alba-iulian, Satu Mare-satumărean, Mangalia-mangalian. 
 

2) Precizează seria cu toate cuvintele accentuate corect: 

a) astfél, inductór, inexáct, pártaj; 

b pastíşă, árşiţă asumá, láic; 

c) lácăt, predecesór, ápret, láic; 

d) arşíţă, ţanţóş, mascúl, diplómă. 
 

3) Sunt corecte formele de imperfect din varianta:  

a) cream, agreeam, înfăţişam, încurajam; 

b) creeam, agreeam, înfăţişeam, încurajeam; 

c) cream, agream, înfăţişam, încurajam; 

d) creiam, agreiam, înfăţişeam, încurajiam. 
 

4) Sunt scrise corect cuvintele din seria: 

a) teară, aghiasmă, cheiaj, abea, eczemă; 

b) cheamă, agheasmă, gheaţă, urecheai, vegheau; 

c) chiamă, aghiazmă, eczemă, veghiau, teară; 

d) tiară, cheeaj, urechiai, exemă, gheaţă. 
 

5) Identifică cuvintele scrise corect: 

a) coşear, să îngrijească, oblojală, gogoşerie; 

b) coşar, să îngrijească, gogoşărie, oblojeală; 

c) coşar, să îngrijască, gogoşerie, oblojală; 

d) coşear, să îngrijască, oblojeală, gogoşerie 
 

6) Sunt monosemantice toate cuvintele din seria: 

a) crichet, newton, con; 

b) femur, fibră, ornitorinc; 

c) axon, gazel, tetraedru; 

d) claviculă, joule, box. 
 

7) Sensul următorului sufixoid este incorect: 

a) -cid - ucigător; 

b) -taf - mormânt; 

c) -fil - care are aversiune; 

d) -log - specialist. 
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8) Câte cuvinte sunt formate prin derivare în seria: a remite, multinaţional, pocnet, ţigaretă, a ilumina, 

molar, a submina: 

a) cinci cuvinte; 

b) patru cuvinte; 

c) trei cuvinte; 

d) două cuvinte.  
 

9) Indică expresia sinonimă pentru unitatea frazeologică „ a lua la trei păzeşte": 

a) a o lua la goană; 

b) a face cu sare şi piper; 

c) a da cu căciula în câini; 

d) a-l scoate din pâine. 
 

10) Precizaţi seria care conţine şi cuvinte fără pereche omonimică: 

a) corn, şah, banc, spor, para; 

b) somn, golf, bor, sol, troian; 

c) dinte, acru, capră, atlas, avar; 

d) liliac, mină, bancă, a acorda. 
 

11) Există un dezacord în enunţul: 

a) Autoarea însăşi i-a dat autograful. 

b) A trimis invitaţii prietenilor cei mai buni. 

c) Mă bazez mereu pe aceiaşi oameni. 

d) Blocul a cărui înălţime este de 35 de metri a fost consolidat. 
 

12) Construcţia „de bună seamă" este: 

a) locuţiune substantivală; 

b) locuţiune adverbială; 

c) locuţiune adjectivală, 

d) locuţiune verbală. 
 

13) Nu există niciun pronume de politeţe în enunţul:  

a) Greşeala dumitale a fost observată de toţi; 

b) Matale vinzi prea scump merele; 

c) Pe dumneavoastră nu v-am ascultat niciodată; 

d) Ascultă-mă şi pe mine, domnule Ionescu!  
 

14) Alege seria care conţine numai pronume nehotărâte: 

a) nişte, oricare, mulţi; 

b) oricum, oricine, ceva; 

c) câţiva, altă, toţi; 

d) fiecare, unul, cineva. 
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15) În propoziţia: Pădurea era foarte tristă şi foarte pustie, adjectivele au funcţia sintactică de: 

a) complement direct; 

b) complement circumstanţial de mod; 

c) nume predicativ; 

d) atribut adjectival. 
 

16) În structura subliniată din enunţul: Nu ştia dacă are să apuce primăvara. - există: 

a) un verb la indicativ, timpul prezent şi un verb la conjunctiv, timpul prezent; 

b) un verb la indicativ, timpul viitor; 

c) un verb la condiţional-optativ, timpul perfect; 

d) un verb la indicativ, timpul imperfect şi un verb la conjunctiv, timpul prezent. 
 

17) În următoarele enunţuri: E vară. Săniile sunt trase de reni. Este greu de precizat. Să fi trecut o lună. - 

valorile morfologice ale verbului "a fi" sunt: 

a) trei verbe copulative, un verb auxiliar; 

b) verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ impersonal, verb auxiliar; 

c) verb predicativ, două verbe copulative, verb auxiliar; 

d) verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ, verb predicativ. 
 

18) Identifică seria în care toate cuvintele sunt conjuncţii subordonatoare: 

a) ca, să, dacă, încât; 

b) cum, după, căci, că; 

c) se, ce, or, deci; 

d) deşi, ca să, deoarece, fiindcă. 
 

19) Alege seria în care toate cuvintele sunt substantive colective: 

a) stol, prăfăraie, frunziş; 

b) mulţime, suiş, ţărănime, 

c) apăraie, zecime, roi; 

d) pieptiş, brădet, ceată. 
 

20) Alege enunţul în care „de" are valoare conjuncţională: 

a) Are de rezolvat o problemă. 

b) Ajutorul de mi l-ai dat n-am să-l uit. 

c) Vino de mă ajută! 

d) De, acum degeaba mai oftezi! 
 

21)  În enunţul: Acum ţi-am adus notiţele, rămânând să-ţi aduc după-amiază testele. - subordonata este: 

a) predicativă; 

b) completivă directă; 

c) subiectivă; 

d) completivă indirectă. 
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22) Indică felul subordonatelor din fraza: „Nu ajunge să te rogi, tu însuţi trebuie să te transformi într-o 

rugăciune". (I. D. Sârbu): 

a) subiectivă, subiectivă; 

b) predicativă, completivă directă; 

c) subiectivă, completivă directă; 

d) predicativă, subiectivă. 
 

23) Subordonata din fraza: M-a uimit ceea ce mi-ai spus. - se poate contrage în: 

a) complement direct; 

b) subiect, 

c) complement indirect; 

d) complement circumstanţial de mod. 
 

24) În fraza: „Şi dacă de cu ziuă se-ntâmplă să te văz, / Desigur că la noapte un tei o să visez." (M. 

Eminescu), sunt, indiferent de ordine: 

a) trei subiective şi o principală; 

b) o circumstanţială de timp, două subiective, o principală; 

c) două completive directe, o circumstanţială condiţională; 

d) o circumstanţială condiţională, două subiective, o principală. 
 

25) Indică felul propoziţiei subliniate din fraza următoare: „Şi când cutreier blestematele ogoare, ce 

minune/ Mă îmbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer?" (L. Blaga): 

a) atributivă; 

b) subiectivă; 

c) principală; 

d) consecutivă. 
 

26)  În textul : „Te uită cum ninge decembre,/ Spre geamuri, iubito, priveşte ─ / Mai spune s-aducă 

jăratic/ Şi focul s-aud cum trosneşte." (G. Bacovia), există următoarele tipuri de subiect: 

a) subînţeles; 

b) incluse;  

c) inclus şi subînţeles; 

d) inclus, subînţeles şi exprimat. 
 

27) Funcţia sintactică a cuvântului subliniat din enunţul Din cauza căldurii mi-e sete mereu. - este:  

a) complement direct; 

b) atribut substantival; 

c) nume predicativ; 

d) subiect. 
 

28) În enunţul Elevul din stânga noastră nu este atent la explicaţii. - există: 

a) două atribute şi un complement; 

b) două complemente; 

c) un complement şi un atribut; 

d) două complemente şi un atribut. 
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29) În enunţul Şi-a trimis copiii în tabără. - cuvântul subliniat este: 

a) complement indirect; 

b) atribut pronominal; 

c) atribut adjectival; 

d) fără funcţie sintactică. 
 

30) În enunţul Care a fost ultima medie de admitere anul trecut la Frontieră?, cuvântul subliniat este: 

a) subiect; 

b) nume predicativ; 

c) complement circumstanţial de mod; 

d) atribut pronominal. 

 


