
 

Quiz - Prepoziția  

(Test de aprofundare a cunoștințelor - cls.aVII-a) 

Prof. Centea Ligia, Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea 

 

Încercuiți răspunsurile corecte, știind că fiecare întrebare are un singur răspuns corect. 

1. Prepoziția este o parte de vorbire 

a. flexibilă 

b. neflexibilă  

2.  Prepoziția leagă un atribut, un complement sau un circumstanțial de cuvântul 

determinat 

a. Adevărat  

b. Fals 

3. Prepozițiile au funcție sintactică și nu cer cazurile acuzativ, genitiv și dativ 

a. Adevărat 

b. Fals  

4. Toate prepozițiile din seria: de, pe, despre, peste, lângă, cu, în - sunt prepoziții: 

a. Simple 

b. Compuse 

c. Altele  

5. Sunt prepoziții/locuțiuni prepoziționale de acuzativ numai cele din seria: 

a. ca, la, peste, asupra, pe la, în, contra, în fața 

b. despre, peste, conform cu, de la, spre, față de 

6. Sunt prepoziții/locuțiuni prepoziționale de genitiv numai cele din seria: 

a. în fața, înaintea, deasupra, datorită, în loc de 

b. asupra, contra, în mijlocul, în fața, înaintea 

7.  Cuvintele: asemenea, conform, contrar - sunt prepoziții care cer cazul dativ. 

a. Adevărat 

b. Fals  

8. Locuțiunile prepoziționale: în fața, în spatele, în urma, în jurul, în preajma - cer 

cazul 

a. Acuzativ 

b. Genitiv 

c. Dativ  



9. În propoziția: Am observat pe deasupra casei noastre un cocor. - cuvântul 

„deasupra” are valoare morfologică de: 

a. adverb de loc 

b. prepoziție compusă, cere cazul genitiv 

c. prepoziție simplă, cere cazul acuzativ 

10. În enunțul: Împotriva așteptărilor copiilor, păsările nu s-au năpustit asupra 

boabelor puse înaintea ferestrelor de doamna învățătoare. - substantivele sunt (în 

ordinea apariției lor) în cazurile: 

a. genitiv, dativ, nominativ, genitiv, genitiv, acuzativ, acuzativ 

b. genitiv, genitiv, nominativ, dativ, genitiv, acuzativ, nominativ 

c. genitiv, genitiv, nominativ, genitiv, genitiv, acuzativ, acuzativ 

d. genitiv, genitiv, nominativ, genitiv, genitiv, acuzativ, nominativ 

 

 

Notă: Fiecare răspuns corect se va nota cu 1 punct.    SUCCES!       

 

 

 

 

(Răspunsuri corecte: 1-b; 2-a; 3-b; 4-c; 5-b; 6-b; 7-b; 8-b; 9-b; 10-d) 


