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1. Au două forme de plural substantivele din seria: 

a. termen, calcul, raport, miez 

b. cap, bob, ochi, conducător 

c. mobil, element, difuzor, corn 

d. cot, picior, mobil, arc 

 

2. Sunt corect scrise substantivele compuse din seria: 

a. primăvară, rea-credință, radio emisiune, redactor-șef 

b. stea-de-mare, portarmă, untdelemn, prim-ministru 

c. radioascultător, floarea-soarelui, nu-mă-uita, câine lup 

d. zgârie brânză, primăvară, binefacere, zi-lumină 

 

3. În enunțurile: Copilul aleargă. Am văzut copilul alergând. Dau copilului o carte. substantivul copil 

îndeplinește următoarele funcții sintactice, în ordine: 

a. subiect, nominativ; complement direct, acuzativ; complement indirect, dativ 

b. complement direct, acuzativ; subiect, nominativ; complement prepozițional, dativ 

c. subiect, acuzativ; complement prepozițional, acuzativ; complement indirect, dativ 

d. complement prepozițional, acuzativ; nominativ, subiect; complement prepozițional, dativ 

 

4. În enunțurile următoare: Testele sunt necesare evaluării cunoștințelor elevilor. A realizat proiectul 

datorită elevilor. S-au înmânat premii elevilor. substantivul elevilor îndeplinește următoarele funcții 

sintactice, în ordine: 

a. atribut substantival datival, dativ; complement indirect, acuzativ; complement prepozițional, dativ 

b. complement indirect, genitiv; complement prepozițional, dativ; atribut substantival genitival 

c. atribut substantival genitival, genitiv; complement indirect, dativ; complement indirect, dativ 

d. complement direct, dativ; atribut substantival datival, dativ; complement indirect, genitiv 

 

5. În enunțurile următoare: A devenit ciocârlia cântecului popular. Cântă ca o ciocârlie. L-a inspirat în 

finalizarea proiectului său o ciocârlie. Se aude o ciocârlie spunându-și povestea vieții sale. 

substantivul ciocârlie îndeplinește următoare funcții sintactice, în ordine: 

a. atribut substantival genitival, genitiv; complement direct, acuzativ; nume predicativ, nominativ 

b. complement direct, acuzativ; complement prepozițional, acuzativ; complement direct, acuzativ 

c. subiect, nominativ; complement circumstanțial de mod, acuzativ; subiect, nominativ 

d. nume predicativ, nominativ; complement circumstanțial de mod, acuzativ; subiect, nominativ 

 



6. În enunțul: S-a reușit producerea schimbării mentalității lor datorită puterii de convingere a celor 

tineri. predomină substantive aflate în cazul: 

a. nominativ 

b. acuzativ 

c. genitiv 

d. dativ 

 

7. În enunțul: Afișarea rezultatelor de la examene a întârziat contrar precizărilor menționate înaintea 

susținerii acestuia. predomină substantive aflate în cazul: 

a. acuzativ 

b. genitiv 

c. dativ 

d. nominativ 

 

8. În enunțul: S-au sugerat indicații necesare rezolvării corecte a tuturor exercițiilor. substantivele 

apar în cazurile, în ordine: 

a. acuzativ, dativ, dativ 

b. nominativ, acuzativ, dativ 

c. acuzativ, acuzativ, genitiv 

d. nominativ, dativ, genitiv 

 

9. În enunțul: De la ai săi copii are pretenții mai mari datorită atitudinii lor față de studiu. 

substantivele apar în cazurile, în ordine: 

a. nominativ, nominativ, dativ, acuzativ 

b. acuzativ, acuzativ, dativ, acuzativ 

c. nominativ, acuzativ, dativ, dativ 

d. acuzativ, nominativ, dativ, dativ 

 

10. În enunțul: Nu se cunoaște derularea reală a evenimentelor din cauza condițiilor nefavorabile. 

substantivele apar în cazurile, în ordine: 

a. acuzativ, acuzativ, genitiv 

b. acuzativ, dativ, acuzativ 

c. nominativ, dativ, acuzativ 

d. nominativ, genitiv, genitiv 

 

11. Alege varianta corectă pentru substantivul subliniat din enunțul: Masa este din lemn.: 

a. nume predicativ, acuzativ 

b. complement direct, acuzativ 

c. complement indirect, acuzativ 

d. complement circumstanțial de loc, acuzativ 

 

 



12. Alege varianta corectă pentru substantivul subliniat din enunțul: Casa de la țară e ca un muzeu.: 

a. complement circumstanțial de loc, acuzativ 

b. atribut substantival prepozițional, acuzativ 

c. atribut substantival prepozițional, genitiv 

d. complement circumstanțial de loc, genitiv 

 

13. Alege varianta corectă pentru substantivul subliniat din enunțul: S-a oprit în fața casei.: 

a. complement circumstanțial de mod, genitiv 

b. complement circumstanțial de mod, acuzativ 

c. complement circumstanțial de loc, genitiv 

d. complement circumstanțial de loc, acuzativ 

 

14. Alege varianta corectă pentru substantivul subliniat din enunțul: Acelor creații li s-au acordat 

premii.: 

a. atribut substantival genitival, genitiv 

b. subiect, nominativ 

c. atribut substantival datival, dativ 

d. complement indirect, dativ 

 

15. Alege varianta corectă pentru substantivul subliniat din enunțul: A reușit grație ajutorului primit de 

la ai lui.: 

a. complement indirect, dativ 

b. atribut substantival datival, dativ 

c. complement circumstanțial de mod, genitiv 

d. complement indirect, genitiv 

 

16. Alege varianta corectă pentru substantivele subliniate din enunțul: S-a afișat lista cu elevii admiși.: 

a. subiect, nominativ; atribut substantival prepozițional, acuzativ 

b. complement direct, acuzativ; complement prepozițional, acuzativ 

c. subiect, nominativ; complement prepozițional, acuzativ 

d. complement direct, acuzativ; complement prepozițional, acuzativ 

 

17. Alege varianta corectă pentru substantivele subliniate din enunțul: Acordarea de premii elevilor 

merituoși s-a oficializat ieri.: 

a. subiect, nominativ; atribut substantival genitival, genitiv 

b. atribut substantival prepozițional, acuzativ; atribut substantival datival, dativ 

c. atribut substantival prepozițional, acuzativ; atribut substantival genitival, genitiv 

d. complement direct, acuzativ; atribut substantival genitival, dativ 

 

 

 



18. Alege varianta corectă pentru substantivele subliniate din enunțul: A acționat conform graficului 

impus de coordonatorii proiectului.: 

a. complement prepozițional, acuzativ; complement de agent, acuzativ 

b. complement circumstanțial de loc, acuzativ; complement de agent, genitiv 

c. complement circumstanțial de mod, dativ; atribut substantival genitival, genitiv 

d. complement indirect, dativ; atribut substantival prepozițional, acuzativ 

 

19. Alege varianta corectă pentru substantivele subliniate din enunțul: Și-a amintit de afirmația făcută 

acum cinci zile.: 

a. complement prepozițional, acuzativ; complement direct, acuzativ 

b. complement direct, acuzativ; complement direct, acuzativ 

c. complement prepozițional, acuzativ; complement circumstanțial de timp, acuzativ 

d. complement direct, acuzativ; complement circumstanțial de timp, acuzativ 

 

20. Alege varianta corectă pentru substantivele subliniate din enunțul: Tremură de frig din cauza 

neglijenței sale.: 

a. complement direct, acuzativ; complement indirect, genitiv 

b. complement prepozițional, acuzativ; complement indirect, dativ 

c. complement prepozițional, acuzativ; complement circumstanțial de cauză, genitiv 

d. complement circumstanțial de cauză, acuzativ; complement circumstanțial de cauză, genitiv 

 

 


