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Subiectul I- 20 de puncte
Răspundeți, prin încercuirea variantei corecte. Fiecare răspuns corect se punctează cu 2 puncte.
Nr.
crt.
1
Toate sufixele din şirul următor de cuvinte derivate sunt destinate obţinerii unor substantive
comune:
a) fermecător; pofticios; frăţesc; mijlociu; lemnos, verzui; fumuriu;
b) surzenie; cireşar; apăraie; strigăt; croitoreasă; adunare;
c) curăţa; lipăi; troncăni; vorbi; bărbăteşte; pieziş.
2

Toate cuvintele din şirul următor sunt neologisme:
a) epicentru; hipotensiune; infrasunet; metafizică; surprinde;
b) cuprindere; extrage; viaduct; şcolar; obţine; retrovizor;
c) cisalpin; abţine; parcurge; diametru; postfaţă, citire.

3

Fiecare cuvânt din şirul dat conţine un prefixoid:
a) automobil; autoportret; filologic; conservă; omnipotent; politehnică:
b) aeromodel; agroturism; electrocasnice; macrosistemic;
c) videoproiector; carcasă, contemplare; bicefal.

4

Există un cuvânt derivat cu prefix în seria:
a) înot, împinge, refuz, replica;
b) inerent, precar, rechin, neamuri;
c) repede, dezmoştenit, întoarce, dezvoltat.

5

Există cuvinte compuse numai în seria:
a) cumsecade, vieţuire, despre, însorit, astăzi;
b) sosire, devenire, albăstrui, căsnicie;
c) colmatare, refugiat, nefiinţă, locaţie.

6

În construcţia Cititul la lumină difuză alterează vederea, cuvântul cititul este:
a) verb la supin;
b) substantiv;
c) verb la participiu.

7

În enunţul: Toţi oamenii sunt capabili de performanţe, cuvântul toţi este:
a) articol;

Punctaj

1

b) substantiv;
c) adjectiv.
8

Există un adjectiv pronominal în structura:
a. Cărţile acestuia nu sunt prea bine păstrate.
b. Fratele său nu pare a fi bolnav.
c. Nimeni dintre voi nu a plecat mai devreme.

9

Cuvântul subliniat din structura Mersul repede este foarte sănătos este:
b) substantiv;
c) adjectiv;
d) verb la supin.

10

Cuvântul subliniat din structura Graţie ajutorului tău, am învăţat carte este:
a) prepoziţie;
b) conjuncţie;
c) substantiv.

Subiectul II. - 20 de puncte
Răspundeți, prin încercuirea variantei corecte: ,,DA” sau ,,NU”.
Fiecare răspuns corect se punctează cu 2 puncte.
Răspuns
Nr.
crt.
1
Cuvântul sunetele s-a format prin derivare.

Punctaj

DA/ NU

2

În lista următoare există două cuvinte derivate:
acoperea, mânuţele, darnică, noapte, migdale, soldaţi.

DA/ NU

3

Cuvântul şcolăriţe din enunțul:
Cartea unei școlărițe este interesantă este la numărul plural.

DA/ NU

4

Enunțul Paronimele sunt cuvinte cu aceeași formă și înțeles opus este
corect, din punct de vedere lingvistic.

DA/ NU

5

În propoziţia Ştefănel se deşteptă, când soarele răsare. există două cuvinte
derivate.

DA/ NU

6

Cuvântul subliniat în enunțul Luni se va desfăşura prima probă de examen. DA/ NU
este substantiv.

2

7

Cuvântul subliniat în enunțul Niciodată n-am crezut că tu vei scrie aşa de
frumos. este adverb.

DA/ NU

8

Cuvântul subliniat în enunțul De obicei, câinele stă dinaintea casei şi o
păzeşte. este prepoziție.

DA/ NU

9

Cuvântul subliniat în enunțul Eşti ceea ce vede toată lumea mulţumită
ajutorului pe care ţi l-am dat. este adjectiv.

DA/ NU

10

Omofonele se referă la cuvintele care se scriu la fel, dar se accentuează
diferit.

DA/ NU

Subiectul III. - 30 de puncte
1.(2 p) Transcrieți din fraza Pământurile care se rumenesc în soarele de vară sunt binecuvântate
de Dumnezeu o propoziție subordonată și precizați felul acesteia.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. (2 p) Scrieți care este valoarea verbului a fi în enunțul: Noi vom fi ajutați de prieteni.
…………………………………………………………………………………………………………………
3. (2 p) Selectați, din enunțul Am citit pentru a folosi timpul liber, un complement circumstanțial
care poate fi transformat într-o propoziție subordonată corespunzătoare.
………………………………………………………………………………………………………
4. (2 p) Precizați cazul și funcția sintactică pentru cuvântul subliniat din enunțul: Copacii care
cad de bătrânețe sunt putrezi.
………………………………………………………………………………………………………
5. (2 p) Contrageți, în partea de propoziție corespunzătoare, propoziția subliniată din fraza: Este
planificat să plecăm la mare.
............................................................................................................................................................
6. (2 p) Realizați extinderea, în subordonata corespunzătoare, a părții de propoziție subliniate din
enunțul: Cântecul curgând mi-a răsunat toată noaptea în urechi.
…………………………………………………………………………………………………………………
3

7. (18 p) Transcrieți textul de mai jos, corectând erorile gramaticale.
Nu-ții vine să crezi când opservi că lii greu unora să țină pept tuturor greutăților. De obicei, ce-i
mai dificili se adaptează greu în tinp. Construcțile sufletești sunt edificile care se consolidează cu
vremea, iar adaptabilitatea este una dintre cele m-ai dificile de realizat. De acea, cine nu este
pregătit pentru a lupta cu viiața este îmfrânt de orce problemă minoră de rezolvat. Mii greu s-ăi
înțeleg pe aceștea, dar având în vedere particularitățile individuale, î-i accept așa cum sunt.

4

