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1) Indică seria în care sunetul x se pronunţă cs, având în vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:  

a) explicaţie, exhaustiv, extragere, existent; 

b) plexiglas, extrapolare, exantematic, exclusivist; 

c) exasperare, exclamaţie, exacerbare, excava; 

d) exprimare, exuberant, maxim, asfixia; 
 

2) Precizează seria în care toate cuvintele conţin triftong: 

a) leoaică, aripioară, inimioară, eu. 

b) mioară, ghiozdan, surioară, vioară. 

c) Gheorghe, gherghef, leoaică, grecoaică. 

d) ploioasă, voioasă, ea, gheaţă. 
 

3) Marchează răspunsul corect pentru următoarea serie de cuvinte: el, ea, munceau, autocrat, având în 

vedere normele lingvistice în vigoare:  

a) diftong, diftong, diftong, hiat; 

b) diftong, triftong, triftong, hiat; 

c) diftong, triftong, diftong, diftong; 

d) diftong, hiat, triftong, hiat. 
 

4) Indică seria în care sunetul x se pronunţă gz, având în vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:  

a) excursie, exmatriculat, excedentar, exact; 

b) examen, exerciţiu, exulta, exil; 

c) anxios, axilă, axă, exotic; 

d) vexat, parataxă, maxilar, executa. 
 

5) Indică valoarea morfologică a secvenţei subliniate din enunţul: Împrejurul lor se află mulţi oameni.  

a) prepoziţie +pronume posesiv în cazul genitiv 

b) adverb de loc+pronume posesiv în cazul acuzativ 

c) prepoziţie+pronume personal în cazul genitiv 

d) prepoziţie+adjectiv pronominal posesiv în cazul acuzativ. 
 

6) Alege seria în care adjectivele de întărire sunt folosite corect: 

a) ei însuşi, voi înşivă, ele înseşi. 

b) Noi înşine, ţie înseţi, ele înseşi. 

c) Înşişi oamenii, însăşi faptul, ele înseşi. 

d) Eu însumi, ei însuşi, voi înşivă. 
 

7) Precizează valoarea morfologică a lui o în structura: I-am spus doar o vorbă. 

a) articol nehotărât 

b) adjectiv pronominal nehotărât 

c) numeral cardinal, cu valoare adjectivală 

d) pronume personal cu valoare neutră. 
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8) Marchează varianta în care cuvântul lui are valoare de articol. 

a) Culoarea ochilor lui fascina pe toată lumea. 

b) Ţi-am spus să-i dai cartea lui Andrei? 

c) Lui îi ceri cartea? 

d) Vorbele lui tăioase ne supărau. 
 

9) Precizează numărul verbelor la mod nepersonal din enunţul: Vom răspunde ştiind foarte bine ce este 

de făcut, fără a cădea în sminteala de a o defini. 

a) două 

b) patru 

c) trei 

d) unu 
 

10) Alege varianta corespunzătoare răspunsului corect pentru cazul adjectivului subliniat în enunţul 

următor: Figura ei părea a fi tristă. 

a) genitiv; 

b) nominativ; 

c) dativ; 

d) acuzativ. 
 

11) Indică enunţul în care nu există nicio greşeală: 

a) Câţi elevi au lipsit nemotivaţi? 

b) Situaţia cea mai frecvent întâlnită este aceasta. 

c) Rezultatele elevilor cei mai buni ne bucură. 

d) Zilnic apar probleme greu de rezolvat. 
 

12) Precizează valoarea morfologică a termenului subliniat: Vara aceasta voi susţine examenul de 

admitere la Academia de Poliţie. 

a) adverb de mod 

b) substantiv în nominativ 

c) adverb de timp 

d) substantiv în acuzativ. 
 

13) Precizează felul subordonatei din fraza: Hotărându-se în familie ca băiatul să renunţe la facultate, 

nimeni nu s-a mai gândit la viitorul lui. 

a) completivă directă 

b) completivă indirectă 

c) subiectivă 

d) atributivă 
 

14) Precizează valoarea morfologică a elementului care introduce subordonata din fraza:  Omul de l-ai 

văzut e tare bolnav. 

a) prepoziţie 

b) conjuncţie 

c) pronume relativ 

d) adjectiv pronominal relativ 
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15) Alege subiectiva dintre subordonatele introduse prin să: 

a) Să ştie că o chemaţi, ar veni repede; 

b) Dorea să ştie dacă veniţi; 

c) Ideea să plece o frământa permanent; 

d) Îi venea să renunţe, dar muncise prea mult.  
 

16) Precizează felul propoziţiilor din fraza:  Acum parcă înţelegea că este cu putinţă ca unul să citească 

ceea ce au scris alţii căci toţi cărturarii scriu intr-un fel. 

a) temporală+ completivă directă+ subiectivă+ completivă directă+ cauzală. 

b) principală+ completivă directă+ subiectivă+ completivă directă+ cauzală 

c) principală+ completivă directă+ predicativă+ completivă directă+ cauzală 

d)  principală+ completivă indirectă+ subiectivă+ completivă directă+ completivă indirectă 
 

17) Alege varianta corectă, având în vedere natura propoziţiilor din fraza: Ahile s-ar fi păzit rău dacă şi-

ar fi ferecat în vederea tuturora călcâiul unde putea fi rănit.  

a) 1 - Propoziţie principală; 2 - propoziţie subordonată circumstanţială de cauză; 3 - propoziţie 

subordonată atributivă 

b) 1 - Propoziţie principală; 2 - propoziţie subordonată circumstanţială condiţională; 3 - propoziţie 

subordonată circumstanţială de loc; 

c) 1 - Propoziţie principală; 2 - propoziţie subordonată subiectivă; 3 - propoziţie subordonată atributivă 

d) 1 - Propoziţie principală; 2 - propoziţie subordonată circumstanţială condiţională; 3 - propoziţie 

subordonată atributivă 
 

18) Precizează felul propoziţiilor existente în fraza:  Crezând că eşti mai mult decât eşti, nu vei progresa 

niciodată către ceea ce-ţi doreşti să fii. 

a) principală+ circumstanţială de mod+ principală+completivă indirectă+ circumstanţială de loc 

b) principală+ completivă directă+ circumstanţială de mod+ completivă indirectă+ completivă directă 

c) principală+ completivă indirectă+ predicativă+ completivă indirectă+ completivă directă 

d) principală+ completivă indirectă+ predicativă+ circumstanţială de loc+ completivă directă 
 

19) În enunţul: Însă atunci e mai greu să pricepem pentru ce  ai pus pe cei trei autori împreună. primul 

predicat este: 

a) e ... greu 

b) e mai greu 

c) atunci e  

d) e. 
 

20) Precizează funcţia sintactică pe care nu o poate avea un verb la modul supin: 

a) subiect 

b) atribut adjectival 

c) complement circumstanţial de scop 

d) nume predicativ 
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21) Alege varianta care conţine un nume predicativ exprimat prin verb la supin:  

a) Inelul e de argint. 

b) Plăcerea lui era de a citi. 

c) A ajuns să spună că greşim. 

d) E de dorit să-l aştepţi la gară.  
 

22) Precizează varianta în care adjectivul are funcţia sintactică de complement circumstanţial de cauză:  

a) Camerele erau pline de mobilă; 

b) Au găsit-o plângând de bolnavă; 

c) Îmi părea mai mult înalt decât masiv;  

d) Încăperile luminoase dădeau spre sud. 
 

23) Se dă enunţul: Omul nostru era un om de aceia căruia-i mâncau câinii din traistă. Precizează funcţia 

sintactică a cuvintelor subliniate: 

a) atribut adjectival+ atribut pronominal+ complement indirect. 

b) Atribut adjectival+ atribut adjectival+ complement direct 

c) Atribut pronominal+ atribut pronominal+ complement indirect 

d) Atribut adjectival+ atribut pronominal+ atribut pronominal. 
 

24) Alege varianta în care valoarea morfologică şi funcţia sintactică a verbului subliniat sunt precizate 

corect, în enunţul: Nu mai are timp de pierdut.  

a) verb la supin, atribut; 

b) verb la participiu, atribut; 

c) verb la infinitiv, atribut;. 

d) verb la supin, complement indirect. 
 

25) Alege neologismul corespunzător definiţiei: a anula o lege, un act normativ: 

a) a abrevia. 

b) a abroga. 

c) a abrutiza. 

d) a aglutina. 
 

26) Precizează seria care conţine exclusiv termeni din vocabularul fundamental: 

a) mână, scaun, iepure, floare; 

b) ochi, masă, păpuşoi, cerc; 

c) dinte, picior, comestibil, maşină; 

d) nas, prieten, cameră, armaş. 
 

27) Identifică seria care conţine exclusiv omonime parţiale: 

a) ban, broască, bancă, banc, leu. 

b) bandă, centru, arc, elan, corn. 

c) lamă, pană, a ambala, ban, leu. 

d) bandă, arc, drum, mare, balot. 
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28) Precizează care este rădăcina cuvântului: desfiinţare. 

a) fiinţa- 

b) fiinţ- 

c) fi- 

d) desfiinţ- 
 

29) Alege seria în care se regăsesc sinonimele cuvintelor aberaţie şi bizar:  

a) inepţie, cotidian. 

b) afirmaţie, excentric. 

c) altercaţie, straniu. 

d) inepţie, extravagant. 
 

30) Alege seria care conţine exclusiv cuvinte polisemantice: 

a) cot, cap, tort, ţol ; 

b) cord, mână, ochi, albastru; 

c) automobil, afix, identitate, corespondenţă; 

d) ireal, fantastic, imaginar.  
 

 

 


