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Şcoala Gimnazială Nr.1 Umbrăreşti 

 

1. Sunt ambele forme corecte de plural ale aceluiași cuvânt: 

a) bareme/ baremuri; 

b) batice/ baticuri; 

c) nivele/ niveluri; 

 

2. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria: 

a) fii-că, func-ți-e, pun-ctaj; 

b) fii-că, func-ți-e, punc-taj; 

c) fi-i-că, func-ție, punc-taj; 

 

3. În cuvântul gherghef litera e notează: 

a) două litere ajutătoare; 

b) două semivocale; 

c) două vocale; 

 

4. Există diftong în toate cuvintele din seria: 

a) vioară, chioară, mioară; 

b) geam, gheară, trecea; 

c) avion, voință, oi; 

 

5. Este accentuat pe ultima silabă cuvântul: 

a) vibrație; 

b) compresor; 

c) instituție; 

 

6. Cuvântul monosilabic este: 

a) seif; 

b) aer; 

c) ion; 

 



7. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 

a) rea-credință, bună-voință, rău-voitor; 

b) reacredință, bunăvoință, răuvoitor; 

c) rea-credință, bunăvoință, răuvoitor; 

 

8. Sunt corecte toate formele din seria: 

a) stăruie, bântuie, îndrumă; 

b) stăruiește, bântuiește, îndrumă; 

c) stăruiește, bântuie, îndrumează; 

 

9. În enunțul - Hai cu noi, Dane!, virgula s-a folosit: 

a) pentru a separa interjecția de restul enunțului; 

b) pentru a separa substantivul în cazul vocativ de restul enunțului 

c) pentru a marca un raport de coordonare prin juxtapunere; 

 

10. În enunțul - Ioana, dacă ești elevă silitoare, vei fi premianta clasei! există: 

a) cinci cuvinte în cazul nominativ; 

b) patru cuvinte în cazul nominativ; 

c) trei cuvinte în cazul nominativ; 

 

11. Cazul substantivelor subliniate în enunțul Se auzea vuietul 

vântului alungând cântecul păsărilor. este, în ordine: 

a) nominativ, genitiv, acuzativ; 

b) acuzativ, genitiv, acuzativ; 

c) nominativ, dativ, nominativ; 

 

12. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează numai câte un singur sunet în 

toate cuvintele din seria: 

a) George, ger, ghiocel, cer; 

b) Giurgiu, cheamă, ceară, ciută, gheată; 

c) ghem, geantă, gintă, citaţie, chiar; 

 

13. Este scris greşit cuvântul de la punctul: 

a) vizavi; 



b) dicţiune; 

c) grepfruit; 

 

14. Sunt corect scrise toate substantivele cu articol hotărât din seria: 

a) scatiii, miniştriii, ouălele, lalelele; 

b) scatii, miniştrii, oăulele, lalele; 

c) scatiii, miniştrii, ouăle, lalelele; 

 

15. În cuvântul Gheorghe avem: 

a) 5 consoane, 3 vocale; 

b) 3 consoane, 2 vocale; 

c) 4 consoane, 2 vocale; 

 

16. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 

a) croa-zi-e-ră, fii-că, cu-ne-i-form; 

b) vârst-nic, bea-ti-tu-di-ne, func-ţi-e; 

c) ia-nua-ri-e, de-fec-tu-os, con-junc-tiv; 

 

17. Precizează câte cuvinte compuse din seria următoare sunt scrise corect: redactor şef, prim 

ministru, floarea soarelui, verde prazuliu, Marea Neagră, Cluj Napoca, Curtea de Argeş, 

Copşa Mică, Alba ca Zăpada.: 

a) trei; 

b) patru; 

c) şase ;  

 

18. Articolul posesiv este corect folosit în varianta: 

a) aparate de investigare ale corpului omenesc; 

b) copacul al cărui frunze; 

c) gândurile de plecare ale băiatului; 

 

19. Precizaţi seria care conţine exclusiv adjective fără grad de comparaţie: 

a) mare, frumos, rezonabil, ulterior; 

b) mort, extraordinar, optim, suprem; 



c) asemenea, emoţionant, întunecat, răzbunător; 

 

20. Precizează numărul enunţurilor în care acordul este folosit corect:,,Ce-s cu astea?", ,,Ce-i 

cu gălăgia asta?", ,,În ceea ce priveşte examenele, mai ai timp.", ,,Nu se văd ce motive ar 

invoca.": 

a) unu; 

b) două; 

c) toate ; 

 

21. Conţin triftongi toate cuvintele/ortogramele din seria: 

a) de-oi (pleca), vreau, doreai, veneau; 

b) ulicioară, căprioară, vioară, l-oi (da);; 

c) mioară, vrăbioară, voiau, i-oi (spune); 

 

22. Vocabularul unei limbi desemnează: 

a) lexicul; 

b) sunetele; 

c) propoziţiile; 

 

23. Există, cel puţin, câte un hiat în toate cuvintele din seria: 

a) eufonic, acuarela, infailibil; 

b) prietenie, real, aur; 

c) trotuar, copiii, european; 

 

24. Sunt corect scrise toate părţile de vorbire din seria: 

a) nişte copii zglobi, nişte ochi negrii, nişte nori arginti; 

b) nişte copii zglobii, nişte ochii negrii, nişte norii argintii; 

c) nişte copii zglobii, nişte ochi negri, nişte nori argintii; 

 

25. Precizaţi seria de cuvinte care fac parte din aceeaşi familie lexicală: 

a) fi, fire, (a) fiinţa, fiinţă, nefiinţă; 

b) mână, (a) mănui, (a) mâna, manual, mânuţă; 

c) floare, floră, înflori, florilegiu, floricică; 

 



26. Antonimul cuvântului perenitate este: 

a) veșnicie; 

b) efemeritate; 

c) fățărnicie; 

 

27. Există pleonasm în structura: 

a) partidă de fotbal; 

b) dare de seamă; 

c) harta mapamondului; 

 

28. În enunțul Toți colegi care i-am întâlnit sunt prietenii noștrii. sunt: 

a) o greșeală; 

b) trei greșeli; 

c) patru greșeli; 

 

29. Există numai verbe la indicativ, mai-mult-ca-perfect, în seria: 

a) trimiserăm, plecaseși, scriserăm; 

b) citiseși, veniserăți, ajunseserăm; 

c) dormiseră, zise, văzurăm; 

 

30. În enunțul - Las' că-ți vin eu de hac, când te-oi găsit, zise Făt-Frumos. există: 

a) trei semne de punctuație și cinci semne de ortografie; 

b) cinci semne de punctuație și trei semne de ortografie; 

c) patru semne de punctuație și patru semne de ortografie; 

                       

  Variantele corecte:  

1.c 7.c 13. c 19.b 25.a 

2.b 8.a 14. c 20.b 26. b 

3.c 9.b 15. b 21.a 27.c 

4.a 10.c 16. a 22. a 28 .b 

5.b 11.a 17 .a 23.b 29 .b 

6.a 12.b 18. c 24.c 30 .c 

 


