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Subiectul I                                                                                                               (80 puncte) 

 

 Citește, cu atenție, textul următor:  

Copiii știau să-și inventeze jocuri nemaipomenite din computerul pe care fiecare dintre 

noi îl are în creier. Asta avea un mare avantaj: nu se plictiseau, atâta timp cât aveau creierul în 

funcțiune. Televizoarele începuseră să fie un lucru obișnuit, dar erau alb-negru, și numai unii 

și le puteau permite. Noțiunea de internet nu exista, așadar nici cea de Google sau e-mail, iar 

computerele uriașe, aparate fantastice, erau rezervate numai specialiștilor.                                           

(Ioana Pârvulescu, Inocenții) 

A. ( 40 puncte) Transcrie din textul de mai sus: 

1. un substantiv, genul neutru, numărul plural, nearticulat:........................................    5 p 

2. un substantiv articulat un articol nehotărât:.........................................                        5 p 

3. un substantiv în cazul acuzativ:.......................................                                            5 p 

4. un substantiv, genul masculin, numărul plural, articulat cu articol hotărât:................5 p 

5. un substantiv, genul feminin, numărul singular,  articulat cu articol hotărât:............. 5 p 

6. un substantiv în cazul dativ:..................................                                                       5 p 

7. un atribut exprimat prin substantiv precedat de prepoziție: ..............................          5 p 

8. două prepoziții simple: ............................          .......................................                   5 p 

 

B. ( 20 puncte) Precizează felul, genul, numărul, articolul și partea de propoziție a 

substantivelor subliniate în textul dat. 

SUBSTANTIV FELUL 

2 p 

GENUL 

2p 

NUMĂRUL 

2p 

ARTICOL 

(hotărăt/nehotărât/nearticulat) 

2p 

PARTEA DE 

PROPOZIȚIE 

2 p 

creierul      

televizoarele      

 



C. ( 20 puncte) Construiește enunțuri în care substantivul computer să se afle în cazurile 

genitiv:.............................................................................................................           10p 

acuzativ:.............................................................................................................         10p 

 

 

Subiectul II                                                                                                                     10 

puncte) Încercuiește varianta corectă: 

 

1. În enunțul: La fereastra casei mele am pus ghivece cu flori, substantivele sunt în cazurile:       

    a) Ac, G, Ac, Ac;     b) Ac, Ac, N, Ac;   c) Ac, D, N, Ac;                                               2,5p 

2. În enunțul: În vacanța de iarnă, mă plimbam deseori  pe străzile orașului, există:     

    a) trei substantive în Ac, unul în G.; b) două în Ac, două în G;  c) două în N, două în G.;   

                                                                                                                                          2,5p                                                                                                                                                                                                                                              

3. Cuvântul subliniat din enunțul: Avea o putere unică de comunicare cu publicul, este:   

    a) complement indirect;   b) atribut substantival prepozițional;    c) complement direct;       

2,5p 

4. Subiectul din enunțul: Bucuria pentru cărțile descoperite s-a  transformat într-o mare 

pasiune, este:  

    a) catastrofă;  b) s-a transformat; c) bucuria;                                                                     2,5p                                                                                

 

Total 100p. Se acordă 10 pdin oficiu.                                                             

 

 

MULT SUCCES! 

 

 

 


