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1) Litera i notează vocala i în toate cuvintele din seria: 

 

a. chin, şcolari, iarnă, lin; 

b. a şti, a lipăi, monştri, mireasă; 

c. iarbă, minştri, iepure, a sosi; 

d. a pica, ilizibil, coli, iederă. 
 

2) Alege varianta care conţine numai forme corecte: 

 

a. filoloagă,  baroacă, economă, grotească; 

b. filoloagă, barocă, economă, grotescă; 

c. filologă, barocă, econoamă, grotescă; 

d. filologă, baroacă, econoamă, grotească. 
 

3) Identifică seria care conţine numai cuvinte compuse: 

a. hipotensiv, hipodrom, disjunctiv, omeneşte; 

b. coate- goale, bună- credinţă, preşcolar, copilandru; 

c. binecuvânta, bunăvoinţă, SNCFR, calofilie; 

d.   gură- cască, ţinere de minte, descentraliza, încât. 
 

4) Sunt atât polisemantice, cât şi omonime, cuvintele din seria: 

 

a. masă, ban, onest, bun; 

b. sinonim, argument, avariţie, liliac; 

c. bandă, bunic, străbunic, leu; 

d. masă, cap, baie, bandă. 
 

5) Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat: Ion a fost însurat fără voia lui: 

a. adjectiv; 

b. adjectiv provenit din participiu; 

c. participiul verbului din cadrul diatezei pasive; 

d. substantiv. 
 

6) Cuvântul zecime este. 

a. substantiv, 

b. numeral multiplicativ; 

c. numeral colectiv; 

d. numeral distributiv. 
 

7) Ce este adjectiv pronominal relativ în enunţul: 

a. Merge ce merge. 

b. Face ce poate. 

c. Spune ce carte vrei. 

d. Ce frumoasă este! 
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8) Precizează în care structuri există pronume reflexive: 1) te-a anunţat, 2) te-ai deplasat, 3) îţi 

împrumută, 4) îţi aminteşti, 5) s-ar mira, 6) vă comunică, 7) aducându-şi, 8) vă echipaţi: 

a. 1, 2, 3, 6, 7,8. 

b. 2, 4, 5, 7, 8. 

c. 1, 3, 4, 5, 7; 

d. 2, 3, 4, 7; 
 

9) Cuvântul subliniat din enunţul Iarna trecută am schiat. -este : 

a. adverb de timp; 

b. adverb de mod; 

 c. substantiv în acuzativ; 

d. substantiv în nominativ. 
 

10) În enunţurile :1) Nişte copii se joacă., 2) Au cumpărat nişte fructe.,3) Am luat nişte note bune., 4) 

Nişte turişti au plecat., valorile cuvintelor subliniate sunt corecte în seria: 

a. articol nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, articol nehotărât, 

b. articol nehotărât, articol nehotărât, articol nehotărât, articol nehotărât; 

c. articol nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv pronominal 

nehotărât; 

d. adjectiv pronominal nehotărât  în toate enunţurile. 
 

11) Pot avea valoare adverbială cuvintele din seria: 

a. şi, ce, deschis, răspicat, aşadar, urât,; 

b. una, leuştean, prost, cărţi, scândură; 

c. profund, faţă, uşor, bubă, jertfă, 

d. frumos, puşcă, fals, port, contra. 
 

12) Forma adjectivului pronominal demonstrativ este corectă în seria: 

a. oamenii aceea, fata aceia, aceleeaşi fete; 

b. aceeaşi fată, aceiaşi băieţi, fetei aceleia; 

c. aceiaşi oameni, fetei aceea, aceleeaşi fete; 

d. aceiaşi fată, fetei aceea, băiatului acela. 
 

13) În fraza următoare: 

Mă întristează să am atâtea treburi de rezolvat că nu mai ştiu de unde să încep. 

propoziţiile sunt, în ordine: 

 

a. principală, subiectivă, circumstanţială consecutivă, completivă directă; 

b. principală, completivă directă, circumstanţială de cauză, completivă directă; 

c. principală, subiectivă, circumstanţială de cauză, completivă directă; 

d.   principală, subiectivă, circumstanţială consecutivă, circumstanţială de loc. 
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14) În fraza următoare: 

Şi ceea ce e miraculos în moarte este faptul că începem atunci ceva cu desăvârşire deosebit de tot ce 

cunoaştem noi, cu desăvârşire deosebit de ceea ce ne aşteptam să fie. 

există, pe lângă alte tipuri de subordonate: 

 

a.  două subiective, două completive directe; 

b.  o subiectivă, trei atributive; 

c.  o atributivă, trei completive directe; 

d.  două atributive, două completive indirecte. 
 

15) Propoziţia subordonată circumstanţială de timp nu se introduce prin: 

  

a. în timp ce; 

b. chiar dacă; 

c. câtă vreme; 

d. oricând. 
 

16) În enunţul: 

Greşit ar fi fost să procedezi aşa. 

subordonata este: 

 

a. predicativă; 

b. subiectivă; 

c. completivă directă; 

d. circumstanţială de mod. 
 

17) În textul: 

Planul de a rămâne cum l-au montat a eşuat. 

propoziţiile sunt, în ordine: 

a. principală, predicativă; 

b. principală, completivă directă; 

c. principală, circumstanţială de mod; 

d.   principală, atributivă. 
 

18) În fraza următoare: 

Nu- i convine să se apuce de treabă. 

propoziţia subordonată este: 

  

a. completivă directă; 

b. subiectivă; 

c. completivă indirectă; 

d. circumstanţailă de cauză. 
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19) Nu conţine subordonată circumstanţială consecutivă enunţul: 

       

a. Versurile erau astfel recitate, ca să pună în valoare melodicitatea interioară. 

b. E prea mulţumit de bani, pentru ca să nu se oprească iar cu gândul la călătoria în Anglia. 

c. Totul era prea neaşteptat, ca să-mi pot da seama de speculaţiile lui. 

d. Învăţ repede să am timp de film. 
 

20) Precizează câte propoziţii are fraza următoare: 

Ş- atunci tânărul s-a şi înfăţişat înaintea împăratului, spunându- i de unde, cum, cine şi pentru ce a venit. 

 

a. trei; 

b. patru; 

c. cinci; 

d.   şase. 
 

21) În fraza următoare: 

   Este bine ca tot ce se întâmplă să fie corect. 

   cea de-a doua propoziţie subordonată este: 

a. subiectivă: 

b. predicativă; 

c. atributivă: 

d.   completivă directă. 
 

22) În textul: 

Când ieşi la pensie este ca şi cum ai începe o a doua viaţă. 

propoziţiile sunt, în ordine: 

a. subiectivă, principală, circumstanţială de mod; 

b. circumstanţială de timp, principală, circumstanţială de mod; 

c. circumstanţială de timp, principală, predicativă; 

d.   subiectivă, principală, predicativă; 
 

23) Indică enunţul care conţine un predicat verbal: 

a. Era destul de isteţ. 

b. S-a făcut inginer de nave. 

c. E uşor de ajuns acolo. 

d. Cei harnici  sunt întotdeauna apreciaţi.. 
 

24) În enunţul Călătoresc mereu cu trenul şi fac fotografii multe. -substantivul fotografii este: 

a. subiect; 

b. nume predicativ; 

c. complement direct; 

d. complement circumstanţial de mod. 
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25) Menţionează cazul şi termenul regent al cuvântului subliniat din enunţul următor: Era necesară 

trimiterea de ajutoare sinistraţilor: 

a. genitiv, de ajutoare; 

b. dativ, de ajutoare; 

c. genitiv, trimiterea, 

d. dativ, trimiterea. 
 

26)  În enunţul Sosirea ta neaşteptată din vacanţă ne-a surprins- sintagma din vacanţă este: 

a. complement indirect; 

b. complement circumstanţial de loc; 

c. atribut substantival prepoziţional; 

d. complement circumstanţial de timp. 
 

27) În enunţul Îl durea capul de obosit ce era.- cuvântul subliniat  este: 

a. complement direct; 

b. subiect; 

c. complement circumstanţial de cauză; 

d. complement indirect. 
 

28) Pronumele relativ are funcţie sintactică de atribut pronominal genitival în enunţul: 

a. Vacanţa care vine va fi foarte reuşită. 

b. Aţi văzut filmul asupra căruia s-au purtat discuţii? 

c. E o dilemă ce carte să mai citeşti înainte de examen. 

d. Nu s-a aflat a cui maşină a fost furată ieri. 
 

29) În enunţul Se bucura şi ea de frumuseţea şi de răcoarea dimineţii. -substantivele în cazul acuzativ au 

funcţia sintactică de: 

 a. complemente circumstanţiale de cauză; 

 b. complemente indirecte; 

 c. complemente de agent; 

 d. complemente circumstanţiale de scop. 
 

30)  Cuvântul dor din enunţurile: 1) Mi-e dor de tine.; 2) Dorul meu n-are margini.; 3) N-am dor de 

nimeni.; 4) De dor plânge.; este subiect în : 

a. 1, 3; 

b. 2, 3; 

c. 1, 2; 

d. 3, 4. 
 

 

 


