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SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru
efectiv 2 ore.

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p)
(4p)

(4p)

(4p)

(4p)

La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1) Care este varianta corectă?
a) El sa ghemuit.
b) El s-a ghemuit.
c) El s-a ghimuit
d) El s-a chimuit.
2) Care este propoziţia care conţine două cuvinte cu sens opus?
a) Caii şi cămilele b) Pe listă sunt
c) Piesele de şah
d) Jocul este greu şi
au alergat mult.
cuvinte scurte
sunt albe şi
obositor.
şi uşoare.
negre.
3) Care este propoziţia adevărată ca sens?
a) Copacii cresc in b) Duminica este
c) Leii sunt
d) Bananele au
casă.
o zi de şcoală.
animale
culoarea galbenă.
domestice.
4) Care text conţine două cuvinte cu sens asemănător?
a) Apa este
b) E dificil, dar i
c) Florile de la
d) Văile se cutremură
albastră i
plăcut să
fereastră sunt
i munţii se
rece.
rezolvi
albe i delicate.
zguduie de vuietul
probleme la
luptei.
matematică.
5) Care propoziţie conţine toate numele scrise corect?
a) Familia Tache
b) Ioana şi lavinia
c) Doamna
d) Doar sergiu a iesit
este plecată la
se joacă
popescu a venit
la tablă.
mare.
împreună.
la şcoală.
SUBIECTUL II ( 40p )
Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare, pornind de la lectura textului
următor:
„Se înnoptase bine când ajunse el în inima pădurii unde-şi avea vrăjitoarea coliba. Se strecură înăuntru şi
văzu o mogâldeaţă în pat, care sforăia, cufundată în somn adânc. Tocmai se gândea cum să facă să-i ia
plăpumioara, când îi alunecară ochii pe o împletitură aflată pe un scaun, în care se aflau două andrele. Le
luă pe amândouă şi începu s-o înţepe încet pe vrăjitoare, încât, deşi dormea adânc, atâta începu să se
zvârcolească în somn, de-i alunecă plăpumioara pe jos, fără să-şi dea seama. Ariberto o luă şi fugi mâncând
pământul, de nu se mai opri până la palat.”
(Ariberto cel curajos – poveste italiană)

(4p)

1)

Scrieţi numele unui personaj ( substantiv propriu) care apare în text.

(4p)

2)

Scrieţi A sau F dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate sau false:

Acţiunea din text se petrece noaptea.
Acţiunea din text are loc în pădure.
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(4p)

3)

Transcrieţi din text:

un substantiv comun:
(4p)

4)

un verb:

Citiţi propoziţia subliniată şi scrieţi:

Subiectul:
Predicatul:
(4p)

5)

Alcătuiţi un enunţ în care să folosiţi expresia “fugi mâncând pământul”.

(4p)

6)

Transcrieţi din text două cuvinte în care să apară grupul de litere vocală-consoană-vocală.

(4p)

7)

Transcrieţi, din text, două expresii sau cuvinte care exprimă mişcarea.

(4p)

8)

Alcătuiţi o propoziţie în care cuvântul “vrăjitoare” să fie subiect gramatical.

(4p)

9)

Alcătuiţi o propoziţie în care să folosiţi cuvântul “mogâldeaţă”.

(4p)

10)

Alcătuiţi o propoziţie în care să folosiţi cuvântul “strecură”, cu alt sens decât în textul dat.

(4p)

(1p)
(1p)
(1p)
(1p)

SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
1. Completaţi spaţiile libere cu formele corecte ale cuvintelor m-ai / mai,
sa / s-a, folosind fiecare
cuvânt o singură dată.
Ioana ......... pregătit pentru spectacol.
Mama ............. este foarte atentă cu noi.
Să fim...................... atenţi la ore!
Nu ................... auzit când te-am strigat?.
2. Scrieţi două propoziţii dezvoltate având ca subiect gramatical substantivul “ marea”.
a)
b)
3. Scrieţi câte un cuvânt care să sugereze forma mai mică a obiectelor denumite prin substantiv:
a) casa
b) vulpe
4. a)Scrieţi două propoziţii în care verbul ”a cumpăra” să fie folosit, pe rând, la trecut şi la viitor:

(1p)
(1p)
b) Scrieţi două propoziţii în care verbul “a face” să exprime, pe rând, un îndemn la timpul prezent afirmativ
şi negativ:
(1p)
(1p)
(1p)
(1p)
(1p)

5. Încercuiţi cuvântul scris corect:
chee / cheie
fiindcă / findcă
exerciţiu / egzerciţiu
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SUBIECTUL IV ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
Compuneţi o invitaţie de şase-şapte rânduri, prin care să vă anunţaţi parinţii despre serbarea care urmează să
fie organizată de către clasa voastră, cu ocazia sfârşitului de an şcolar. În invitaţie trebuie:
(4p)

- să respectaţi formula de adresare

(4p)
(2p)
(2p)
(3p)

- să respectaţi numărul de rânduri
- să respectaţi regulile de ortografie
- să respectaţi regulile de punctuaţie
- să recunoaşteţi şi să subliniaţi un substantiv, un verb şi un adjectiv din textul alcătuit.

Test conceput de prof. Dorina Dinu, Lucia Cotor, Laura Alexandru şi Paul Dumitrescu.
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