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LIMBA ROMÂNĂ

INDICAŢII PENTRU REZOLVAREA TESTULUI

Testul pe care trebuie să-l rezolvi are 20 de exerciţii, iar pentru rezolvare sunt prevăzute 
120 de minute. Fiecare exerciţiu mai întâi citeşte-l cu atenţie şi gândeşte-te ce trebuie rezolvat. 
Mai întâi rezolvă acele exerciţii care sunt mai uşoare, iar mai târziu rezolvă acele exerciţii care 
sunt mai grele pentru tine.

Citeşte cu atenţie textul fiecărui exerciţiu deoarece în el este explicat în ce mod trebuie să 
răspunzi. În exerciţii se cere să încercuieşti litera din faţa răspunsului corect, să uneşti părţile 
răspunsului, să scrii ceva, etc.

Foloseşte întotdeauna denumirile întregi cu ocazia rezolvării exerciţiilor, prescurtările nu 
sunt permise (de ex. trebuie scris: complement circumstanţial de loc şi nu c.c.l.).

În pătratul care se află în partea dreaptă a exerciţiului nu adăuga în scris nimic, acela este 
spaţiul în care se scrie numărul punctelor. 

Pe această pagină şi pe ultima pagină nu adăuga nimic în scris.
Testul trebuie neapărat să-l completezi cu pixul. În timpul rezolvării poţi folosi creionul 

şi guma. Exerciţiile rezolvă-le mai întâi cu creionul, deoarece astfel ai posibilitatea ca, în cazul în 
care observi greşeala, această greşeală să poată fi corectată.

Înainte de a preda testul verifică-ţi încă o dată răspunsurile, iar după aceea toate 
răspunsurile scrie-le cu pixul. Răspunsul scris numai cu creionul nu va fi luat în considerare, la 
fel nici răspunsul care este şters şi corectat cu pixul. 

Dacă termini mai devreme, predă testul profesorului de serviciu şi ieşi în linişte pentru a 
nu-i deranja pe ceilalţi. 

Vă dorim mult succes la examen!
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1. Una dintre cele mai reprezentative creaţii literare cu care I. L. Caragiale a îmbogăţit literatura română 
este O scrisoare pierdută, jucată pentru prima dată în ziua de 13 noiembrie 1884 pe scena Teatrului 
Naţional din Bucureşti.

Argumentaţi că această creaţie aparţine operei dramatice încercuind răspunsurile corecte:

a) este scrisă cu scopul de a fi prezentată pe scenă;

b) descrierea şi naraţiunea apar ca moduri de expunere;

c) apar indicaţii de regie;

d) se dezvoltă un conflict dramatic.

2. Partea introductivă a unei cărţi, cuprinzând explicaţii asupra conţinutului, se numeşte:

1. postfaţă

2. cuprins

3. prefaţă

 Încercuiţi cifra din faţa răspunsului corect.

3. Ce reprezintă în imaginea de mai jos cifrele scrise în dreptul numelor?

Încercuiţi răspunsul corect:

a) numărul de citate din autorii respectivi

b) paginile în care apar numele respective
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4. „Soarele păşise de mult, acum, peste creştetul stâncii mele de adăpost, şi înălţimile din apus îşi 
prelungeau repede chipurile lor de umbră deasupra văilor dimpotrivă. Noaptea se vestea grăbită din 
adâncuri şi luna nu păşise, încă, dincoace,  de hotarele răsăritului său”.

 (Calistrat Hogaş – Singur)

 Încercuiţi enunţul corect:

a) Este descrisă o situaţie reală, în care soarele şi luna au comportamente umane

b) Acţiunile exprimate de verbe nu redau fapte reale, ci personificări subiective

c) Soarele, noaptea şi luna sunt într-un context obiectiv.  

5. Citeşte cu atenţie textele de mai jos, pentru a putea răspunde cerinţelor:  

„Ancora de furtună e alcătuită dintr-un sac lung, deschis la amândouă capetele, ca un burlan, 
făcut din cea mai groasă pânză de vele, şi atât de mare, încât ar putea cuprinde întreaga zestre a corăbiei. 
La unul din capete are un cerc de fier, care îl ţine  căscat şi de acest inel e legat în labă de gâscă parână 
sau un cablu, de oţel, lung de câteva zeci de metri.”

(Radu Tudoran –Toate pânzele sus)

„În schimb la răsăritul soarelui oceanul era la fel de albastru ca Mediterana şi răsufla liniştit, ca 
o vietate blândă, de care nu se cuvine să te temi. Pe sus zburau albatroşii, descriind gânditori spirale 
largi deasupra corăbiei. Jos, apa fierbea în dansul zvăpăiat a mii şi mii de peşti feluriţi, care se roteau în 
toate chipurile, ca la un ciudat bal submarin care începea nu seara, ca îndeobşte balurile pe pământ, ci 
dimineaţa, o dată cu ivirea soarelui la orizont.” 

(Radu Tudoran – Toate pânzele sus)

Obiectul descrierii în primul text este ________________, iar în al doilea este _________________.

6. Completaţi spaţiile goale cu formele corespunzătoare ale cuvântului copil:

a) Câţiva ___________ sunt harnici.

b) Aceşti __________ sunt harnici.

c) _________ aceştia  sunt harnici.

7. Transcrieţi textul de mai jos înlăturând greşelile ortografice:

 Iel iera dus cu gîndurile. Se uita şi nu m-ai vedea, tot d-a cu nuiaua în apă şi nu ştia c-e făcea.

___________________________________________________________________________

8. Transcrieţi corect textul:

dimineaţa este bine ân pădure. Soarele luminează, să găsesc flori şi âţ vine se strigi şi să cînţi: te 
salut, soare, şi frumoasă primăvară

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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9. Propoziţia scrisă corect este:

a) Alecs s-a dus la vecinii săi.

b) alex s-a dus la vecinii săi.

c) Alex s-a dus la vecinii săi.

d) Alex sa dus la vecini săi.

e) Alex sa dus la vecinii săi.

Încercuiţi litera din faţa răspunsului corect.

10. Urmăriţi cerinţele şi încercuiţi răspunsul corect:

Poezia este o idilă, dar cu elemente de pastel; sentimentele sunt legate de un colţ din natură, iar 
în partea finală este idilizată frumuseţea şi graţia iubitei care provine din lumea basmelor.

Este vorba de poezia:

a) Crăiasa din poveşti

b) Sara pe deal

c) Luceafărul

scrisă de poetul _______________________

11. Încercuiţi modul nepredicativ:

a) indicativ

b) infinitiv

c) conjunctiv

d) imperativ

e) condiţional-optativ

12. Legaţi sinonimele:

1. timp   a) zăpadă

2. milos   b) sfadă

3. încântător  c) vreme

4. ceartă   d) caritabil

5. nea   e) admirabil
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13. Majoritatea cuvintelor din vocabularul limbii române sunt de origine :

a) latină

b) slavă

c) germană

d) turcă

14. Citiţi cu atenţie versul de mai jos şi identificaţi numărul neologismelor care apar în el, încercuind litera 
din faţa răspunsului corect: 

 „Tu ai putea îndupleca o nouă eră glaciară cu şarmul tău”. 

a) patru

b) două

c) unul

d) trei

e) niciunul

15. Indicaţi felul subordonatei introduse prin conjuncţia „să” în enunţurile:  

1. Vreau 

2. Problema era  

3. Trebuie    să merg la munte. 

4. Mi-am exprimat dorinţa

1. _________________________  3. _________________________

2. _________________________  4. _________________________

16. Se dă fragmentul:

„În arşiţa neclintită a după-amiezii, sporea zăpuşeala. Din miazăzi creşteau nouri, dezvoltându-
se spre înălţimea cerului. Un vântişor iute fâlfâi pămătufurile trestiilor... Soarele se stinse, balta se 
întunecă şi se zimţui de creţuri fine... Se auzi în depărtare sunând ploaia, sau vântul, sau un şuvoi de 
apă...”

(M. Sadoveanu – Ploaie la Nada Florilor)

Alegeţi răspunsul corect:

Modul de expunere predominant este:

a) naraţiunea;

b) dialogul;

c) descrierea.
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17. „Avea un glas dulce, melancolic .....”

Cuvintele subliniate au valoare artistică de:

a) hiperbolă

b) epitet

c) comparaţie

18. Cărei specii literare aparţine poezia Nunta Zamfirei:

a) poezie lirică

b) baladă cultă

c) poem

d) tragedie

19. Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărei figuri de stil din coloana A, litera corespunzătoare exemplului 
din coloana B:

A B

_______ 1. epitet    a) aoreolă de sfânt (păpădia)

_______  2. hiperbolă    b) se-mbracă satu-n sărbătoare

_______  3. metaforă    c) „Cât mac e prin livezi
Atâţia ani la miri urez”

_______  4. personificare   d) neguri albe, strălucite

20. „Pribeagul avea o fată, căreia bistriţenii îi daseră numele de Corbiţa, întru aducerea aminte a dealului 
unde ea se născuse... Ce fată! Ce bujor de copilă! Cică era sprintenă ca o căprioară! Cică guriţa ei 
era un fagur de miere; cică ochii ei străluceau ca focurile ce le aprind ciobanii noaptea-n întunericul 
codrilor.”

(Al.Russo – Piatra Corbului) 

Extrageţi trăsăturile fizice ale personajului Corbiţa ______________________________

_______________________________________________________________________



Rezultatul la testul din limba română

Notă: Elevii NU completează această pagină! 
Această pagină o completează Comisia!

Numărul total de puncte

,

Comisia:

_________________________________1. 

_________________________________2. 

_________________________________3. 

_________________________________4. 

Numărul de identificare 
(Cifrul elevului)

Şcoala

Localitatea

Numele şi prenumele elevului

Numărul de puncte pentru 
fiecare exerciţiu
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1.    

2.    

3.    

4.    
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10.    
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12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Scrie  în locul potrivit


