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Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Atenție, este posibil să ai mai multe 

variante corecte de răspuns. 

 

1. Numărul 14 se scrie: 

a.paisprezece 

b.patrusprezece 

c.paișpe 

d.patrusprăzece 

 

2. Numărul 226 se scrie: 

a.două sute două zeci și șase 

b.douăsutedouăzecișișase 

c.două sute douăzeci și șase 

d.douăsute douăzeci și șase 

 

3. Numărul 1267 se scrie: 

a.o mie două sute șase zeci și șapte 

b.o mie douăsute șaizeci și șapte 

c.o mie două sute șaizecișișapte 

d.o mie două sute șaizeci și șapte 

 

4.Anul 1497 se scrie: 

a.MCCCCLXXXXVII 

b.MCDLXXXXVII 

c.MCDXCVII 

d.MCCCCXCVII 

 

5. Enunțul „Vom ajunge acasă înainte de ora...” se completează corect astfel:  



a.doisprezece 

b.douăsprezece 

c.doișpe 

d.doispce 

 

6.  Enunțul „La concursul de ieri, au participat (21) .... de colege din școală.” se completează 

corect astfel:  

a.douăzeci și una 

b.douăzeci și unu 

c.douășuna 

d.douășunu 

 

7.  Enunțul „Am rezolvat (102).... probleme în vacanță.” se completează corect astfel:  

a.o sutădoi 

b.o sută doi 

c.o sută două 

d.o sutădouă 

 

8.  Numeralul „al treilea” se scrie corect astfel:  

a. al-III-lea 

b.al III-lea 

c. al III lea 

d. III 

 

9.  Numeralul „al douăzecilea” se scrie corect astfel:  

a. al-XX-lea 

b.al XX-lea 

c.al XX lea 

d. XX 

 

10. Este scris corect enunțul: 

a.Ioana este elevă în clasa a doisprezecea la acest liceu. 

b.Ioana este elevă în clasa a douăsprezecea la acest liceu. 



c.Ioana este elevă în clasa a doișpea la acest liceu. 

d.Ioana este elevă în clasa a douăprezece-a la acest liceu. 

 

11.Este scris corect enunțul: 

a.Al treizecilea concurent a părăsit competiția din cauza unor probleme medicale. 

b.Al treizecelea concurent a părăsit competiția din cauza unor probleme medicale. 

c.Al treizece-lea concurent a părăsit competiția din cauza unor probleme medicale. 

d.Al treizeci-lea concurent a părăsit competiția din cauza unor probleme medicale. 

 

12.Este scris corect enunțul: 

a.Fratele lui este elev în clasa V C. 

b.Fratele lui este elev în clasa a V a C. 

c.Fratele lui este elev în clasa a-V-a C. 

d.Fratele lui este elev în clasa a V-a C. 

 

13.Este scris corect enunțul: 

a.Unu Mai ar trebui să fi e zi liberă în toate țările din lume. 

b.I Mai ar trebui să fi e zi liberă în toate țările din lume. 

c.Întâi Mai ar trebui să fi e zi liberă în toate țările din lume. 

d.1 mai ar trebui să fi e zi liberă în toate țările din lume. 

 

14.Este scris corect enunțul: 

a.Sunt obligați să plătească amenzi în valoare de doisprezece mii de lei. 

b.Sunt obligați să plătească amenzi în valoare de douăsprezece mii de lei. 

c.Sunt obligați să plătească amenzi în valoare de doișpe mii de lei. 

d.Sunt obligați să plătească amenzi în valoare de douășpe mii de lei. 

 

 15.Bifează formele corecte ale  numeralului „doi”, care ar trebui să apară, în ordine, în locul 

spațiilor punctate din enunțul: „În timpul unei acţiuni salvatoare, Superman urmărește ... răufăcători 

și folosește ... arme  inofensive pentru oameni, dar periculoase pentru cei capturaţi.” 

a.două, doi; 

b.doi, două; 

c.două, două; 



d.doi, doi. 

 

16. În enunțul „Magazinul de jucării este deschis între .......”, spațiul liber se completează corect 

cu: 

a.opt-șaisprezece 

b.opt și șaisprezece 

 

17. În enunțul „Părinţii mei lucrează între .........”, spațiul liber se completează corect cu: 

a. zece-șaptesprezece 

b.zece și șaptesprezece 

 

18. În enunțul „A rămas acasă  .......”, spațiul liber se completează corect cu: 

a. de la opt-unsprezece 

b. de la opt la unsprezece 

 

19. În enunțul „Gemenii din clasa noastră sunt născuţi pe ...... iunie.”, spațiul liber se completează 

corect cu: 

a.douăzeci și doi 

b.douăzeci și două  

 

20. Se dă ghicitoarea: „Patru frați stau într-o casă / Și de ploaie nu le pasă.” (miezul de nucă). 

Sunt numerale cardinale:  

a. o 

b.Patru 

c.frați 

d.le  

 

21. Forma corectă a numeralelor din enunţul „Radu este ..... elev la catalog.” este:  

a.al zecilea 

b.al zecelea 

 

22. Forma corectă a numeralelor din enunţul „La ora de istorie vom discuta despre importanța 

zilei de ..... Decembrie pentru români.” este:  



a.Întâi  

b.Unu 

 

23. Forma corectă a numeralelor din enunţul „ .....  coleg îmi este prieten apropiat.” este:  

a.al nouălea 

b.al noolea 

c.al noilea 

d.nouă 

 

24. Forma corectă a numeralelor din enunţul „Am studiat, la istorie, secolul  ..... .” este:  

a.al optisprezecelea 

b.al optușpelea 

c.al optsprezecelea 

d.al optășpelea 

 

25. Forma corectă a numeralelor din enunţul „I-am dat cărţi celui  .....  copil din acest rând.” este:  

a.de-al treizecilea 

b. de al treizecilea 

c.de al treizecelea 

d.de-al treizecelea 

 

26.Precizează, în ordine, felul numeralelor din proverbul: „Un nebun aruncă piatra în apă și zece 

înțelepți se chinuie s-o scoată.” 

a. cardinal, ordinal 

b.cardinal, cardinal 

c.ordinal, cardinal, 

d.ordinal, ordinal. 

 

27.Precizează, în ordine, felul numeralelor din proverbul: „Când doi se ceartă, al treilea câștigă.” 

a. cardinal, ordinal 

b.cardinal, cardinal 

c.ordinal, cardinal, 

d.ordinal, ordinal. 



 

28.Precizează, în ordine, felul numeralelor din proverbul: „Are o potcoavă și-i mai trebuie trei și 

calul.” 

a. cardinal, ordinal 

b.cardinal, cardinal 

c.ordinal, cardinal, 

d.ordinal, ordinal. 

 

29. Se dă ghicitoarea: „Am un copac / cu douăsprezece ramuri, / pe fiecare ramură / sunt patru 

cuiburi, / în fiecare cuib sunt șapte ouă.” (anul / lunile / săptămânile/ zilele). Sunt numerale cardinale:  

a.douăsprezece, fiecare, patru 

b.fiecare, patru, șapte 

c.douăsprezece, patru, șapte 

d.șapte, fiecare, douăsprezece 

 

Barem de corectare 

 

1 - a 2 - c 3 - d 4 - c 5 - b 6 - a 7 - c 8 - b 9 - b 10 - b 

11 - a 12 - d 13 - c 14 - b 15 - b 16 - b 17 - b 18 - b 19 - a, b 20 - b 

21 - b 22 - a 23 - a 24 - c 25 - a 26 - b 27 - a 28 - b 29 - c  

 

• Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. (30 x 3 p. = 90 p.) 

• Nu se acordă fracţiuni de punct.  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.    

 

 

 


