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1. Cuvântul care corespunde schemei CCVCVCVV este:                                                                 

a) ghivece                    b)  grădinii                           c) dânșii                         d) frumoase 

 

2. Substantivul  florar, transformat în verb la persoana a III-a, numărul plural, timpul trecut, este: 

a) va înflori                 b) a înflorit                           c) înfloresc                     d) au înflorit 

 

      3.   Propoziția dezvoltată Pisica jucăușă se joacă cu ghemul de lână. , transformată în propoziție simplă,  

          cu subiectul la numărul plural, este: 

            a) Pisica jucăușă se joacă.                                          c) Pisicile se joacă. 

            b) Pisicile se joacă cu ghemul.                                   d) Pisica se joacă. 

 

      4.   Nu este propoziție simplă: 

a)  Soarele apune.                 c) Nu vine ploaia. 

b) Mirosul se împrăștia.       d) S-a desprins din cui. 

 

 5.   Din substantivul ploaie se poate forma adjectivul: 

a)  ploicică                                         c) plouase 

b)  ploua                                             d) ploioasă 

 

      6.   În propoziția: Vede culoarea fluturilor multicolori prin fața ochilor.   substantivele sunt: 

            a) 2 la genul feminin, numărul plural și 2 la genul neutru, numărul singular 

b) 2 la genul masculin, numărul singular și 2 la genul feminin, numărul plural 

c) 2 la genul feminin, numărul singular și 2 la genul masculin numărul plural 

d) 2 la genul neutru, numărul plural și 2 la genul feminin numărul singular 

 

      7.   Seria următoare: vine, carte, îmblânzește, serios, tine, parfum, vouă, va citi, explică, ieri     conține: 

     a) 4 verbe                                    c) 4 pronume personale                      

     b) 4 substantive                           d) 4 adjective     

 

8. Verbul  a gândi  transformat în substantiv este: 

a) gânditor;                    c) gândește; 

b) gândit;                       d) gândul; 

 

9. Cuvântul căscioară are: 

a)  4 silabe, 9 litere, 9 sunete                  c) 3 silabe, 9 litere, 8 sunete             

b)  3 silabe, 9 litere, 7 sunete                  d)  4 silabe, 8 litere, 7 sunete. 

 

10. Sinonimele cuvântului priceput: 

a)   isteț, deștept, dibaci, iscusit                                  c) comod, dibaci, creative, repezit 

c) deștept, colegial, prietenos, dibaci                        d) apropiat, credul, harnic, conștiincios 

 

 

 

 

 



 

    11.  Este corectă despărțirea în silabe a cuvintelor din șirul:  

                   a)  o-da-tă, fii-ca, chi-peș, ne-sfâr-și-tă 

                   b)  nes-fâr-și-tă, o-da-tă, chip-eș, fii-ca  

                   c)  o-da-tă, chi-peș, ne-sfâr-și-tă, fi-i-ca  

                   d)  o-da-tă, chipe-ș, fii-ca, ne-sfâr-și-tă 

 

    12. Substantivul  cu aceeași formă și la singular și la plural este: 

              a) cui            b) vreme                    c)  pui                       d) pași 

 

    13. Pentru a completa correct  enunţul : -Vino Maria la masă sunt necesare: 

        a) 4 semne de punctuație                 c) 5 semne de punctuație                  

        b) 3 semne  de punctuație                d) 6 semne de punctuație        

          

14. Înlocuiește spaţiile libere astfel încât să se realizeze acordul dintre substantiv şi adjectiv: 

 

 _________ __________ se joacă în parc. 

 

       a) copi zglobi               c) zglobiii copiii 

       b) copiii zglobii           d) zglobii copii 

 

15. Alege propoziţia adevărată: 

a) Predicatul este o parte secundară de propoziţie. 

b) Cuvântul  dânsul este pronume personal de politeţe. 

c) Propoziţia simplă are cel puţin două cuvinte. 

d) Substantivul, numeralul şi verbul sunt părţi de vorbire. 

16. Autorul basmului  ,,Făt-Frumos din lacrimă” este:                                            

a) Ion  Creangă               

b) Frații Grimm         

c) Mihai Eminescu 

d) Petre Ispirescu 

 

17.  Enunțul în care -i are valoare de pronume personal este 

a) Unde-i floarea salcâmilor?                                       c) Spune-i vestea!                                                    

b) Nu-i bine să tai copacii!                                           d) Care-i întrebarea? 

      18. În care propoziție nu este subliniat corect subiectul?  

           a)  Va sosi vacanța în curând. 

           b)  A învăța îmi place.  

           c)  Bondarul cel lacom și albinuța harnică nu sunt prieteni buni. 

           d)  Douăzeci de elevi au rezolvat corect problema. 

 

      ______________________________________ 

 Durata efectivă de lucru: 60 de minute  
Un singur răspuns  este corect. 

Subiectele 1-16: 5 puncte fiecare. (16×5 puncte=80 puncte) 

Subiectele 17-18: 10 puncte fiecare (2×10 puncte=20 puncte) 

Punctaj maxim – 100 puncte 

 

 

 



 

Barem de corectare - clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

SUBIECT RĂSPUNS 

CORECT 

1.  B 

2.  D 

3.  C 

4.  D 

5.  D 

6.  C 

7.  A 

8.  D 

9.  C 

10.  A 

11.  C 

12.  C 

13.  B 

14.  B 

15.  D 

16.  C 

17.  C 

18.  D 


