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1.Seria care  conține numai adjective scrise scorect este:                                                             1p. 

a. bine-făcător,binecuvântat,atotștiutor                                      

b. bine cuvântat,cumsecade,rău-voitor 

c. cumsecade,răuvoitor,roșu-deschis                                           

d. alb-negru,nord vestic,bine-cuvântat. 

 

2.Seria care conține adjective variabile cu 3 forme flexionare:                                                    1p. 

a. mic,vioi,roșu                                                                                         

b. mic,roșu,vioi 

b. larg,roșu,verde                                                                                    

d. larg,mare,galben. 

 

3.Enunțul care conține adjectivul scris corect este :                                                                     1p. 

a. Nu știe dialectul daco-român                                                    

b. Nunta lor a avut într-un loc feric.          

c.Sunt așteptate cu sufletul la gură ultimele sondaje.             

d. Aș dori să aflu tiltlul unei cărți recent scrisă. 

 

4.Enunțul care conține forma corespunzătoare a articolului demonstrativ este în seria:              1p. 

a. La umbra copacului celui bătrân mă aştepta mama.              

b. Le-am spus că cei mulţi dintre ei le scad nota. 

c. Era sora cea mai bunului prieten.                       

d. Am discutat despre interesul  elevilor cei mai apreciaţi. 

 

5.Structurile subliniate de plural sunt corecte în seria :                                                                1p. 

a. Nu am putut încheia sacoul din cauza nasturilor ficși.               . 

b. Are și el  niște prieteni ortodoxi. 

c. Dedic acest premiu unor tineri tenace.                                        

d. Greutățile i-au făcut oameni dârzi. 

 

6.Enunțul care conține adjectiv în cazul D. cu fcț.sint. de atribut adjectival este în seria:          1p. 

a. Am remarcat bibliografia impresionantă a unei lucrări propuse pentru concurs. 

b. Am jucat asemenea unui copil deștept.. 

c. I-am cumpărat fratelui  o șapcă  bleumarin. 

d. Aș vrea să-mi revăd pe vechea mea prietenă maramureșeană. 

 

7.Seria care conține numai adjective participiale este:                                                                 1p. 

a. unsuros,gras,drept,roșcat                                                             

b. așteptat,cunoscuți,întinse,ars 



c. învezict,înalt,ras,credincios                                                        

d.virtuos,afectuos,valoros,respectuos 

 

8.Seria care conține adjectiv la gradul de comparație corect este :                                              1p. 

a. Rezumatul a fost cel mai complet. 

b. Aspectul foarte exterior contează. 

c. Elevii la fel de inferiori lor s-au retras.  

d. Părinții grijulii au venit la ședință. 

 

9.Forma de plural a adjectivului mândru este scrisă corect în enunțul:                                        1p. 

a. Gazdele au remarcat cât de mândrii  sunt invitații lor din această seară. 

b. Mândriii fulgi de nea cădeau peste casele adormite 

c. Anul acesta,mândri pictori și-au expus tablourile la Galeria de Artă din București. 

d. Nu mai vreau să aud niciun cuvânt de laudă despre mândrii tăi coechipieri. 

 

                                                                                                                      +1 punct din oficiu 


