
LIMBA ROMÂNĂ 
 
 

Test 1 
 
1. Scrieţi cinci expresii în care să folosiţi verbul a râde.       10 puncte 
 
2. Formulaţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele: ţie/ ţi-e, ai/a-i, cai/ ca-i.   
                                                                                               20 puncte                           
 
3. Alcătuiţi propoziţii în care adjectivele de mai jos să devină substantive: glumeţ, fălos,  
primejdios, văratic.                                                      30 puncte                           
 
4. Redactaţi, un text, de 10 (zece rânduri), având ca titlu: “Prietenul meu calculatorul!”.   
           30 puncte 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu . 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 
 

Test 2 
 
1. Exemplifică, prin enunţuri, scrierea corectă a cuvintelor:       20 puncte  

                   NAI şi N-AI. 
 

2. Rescrie corect următoarele propoziţii:                                       20 puncte  
 

a) Odată importantă era 1 m-ai. 
b) Publicu fericit la aplaodat. 

 
 

3. Analizează ca parte de vorbire şi parte de propoziţie fiecare dintre cuvintele subliniate:   
 
Cărăbuşul de aramă a zburat pe frunza copacului bătrân.      20 puncte  
 

 
 4. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă:                     30 puncte  

 
A           S            P          C  
-             -             -           -    

   adjectiv      substantiv      verb      substantiv 
 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 



 

 
Test 3 

 
1. Analizează ca parte de vorbire şi ca parte de propoziţie cuvintele subliniate:   
 

Privesc pe fereastră  la munţii înalţi din zare.     
                                                                                                               20 puncte  
 

 2. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă:  
 
      S            A             P            C   

 -             -              -              -    
  pronume      substantiv         verb          substantiv                                             30 puncte 

 
 
3. Desparte în silabe cuvintele:  alee, rar.                                                10 puncte 
 
 
4. Compuneţi o poveste în care personajul principal fie calculatorul. Găsiţi un titlu sugestiv. 
Textul va avea minim 15 rânduri - maxim 20 de rânduri. 
                              30 puncte 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 
 
 

Test 4 
 
1. Construiţi propoziţii cu următoarele ortograme: ia / i-a; la / l-a; iau / i-au; sau / s-au.                            

20 puncte 
 
2. Formulaţi propoziţii în care substantivul „inima” să răspundă la următoarele întrebări: 
cui?, pe cine?, despre  cine?, la ce?, unde?, cine?              20 puncte        
 
 
3. Se dau cuvintele: s-ar/sar, c-ar/ car, v-ar/ var, n-or/ nor. 
    Formulaţi un enunţ în care să folosiţi toate cuvintele fără cratimă şi un enunţ în care să 
folosiţi toate  cuvintele cu  cratimă.      
                                                                                                             20 puncte  
 
4.Redactaţi un text (10 rânduri) cu titlul “Calculatorul …şi jocul meu preferat”. 
                                                                                                             30 puncte 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 



 

 
Test 5 

 
1. Se dă textul:  

În cetăţuia ta de ape 
Dorm cîntecele noastre toate  
Şi fierbe tăinuita jale  
A visurilor sfărîmate.  
 

a) Identifică toate predicatele din text.     
b) Identifică toate subiectele din text.     
c) Selectează două expresii frumoase.                    

                                                                                                              30 puncte 
 

 
2. Pentru fiecare dintre cuvintele subliniate găseşte câte un cuvânt care să aibă acelaşi 
înţeles (sinonim):  

a) Ion este slab la matematică.  
b) George este înalt şi slab.  
c) Cîinele era slab şi năpârlit. 
d) Lumina slabă a lămpii cădea pe o masă mică.                    20 puncte 

 
 
3. Completaţi propoziţiile de mai jos în funcţie de verbul şi timpul cerut: 

Eu……………………………un personaj de basm (a crea, prezent) 
Maria……………………….un coşuleţ din paie ( a crea, viitor)    10 puncte 

 
 
4. Redactaţi un text (zece rânduri) cu titlul: „O zi de vacanţă”.        
                                                                                                             30 puncte             

 
 
Notă: 
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
 
 
 


