Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Municipiul Ploiești
Concursul ,,Vorbiți, scrieți românește!” – ediția a XII-a, 15 mai 2021
Clasa a V-a
1. Sunt scrise corect toate verbele din seria:
(eu) continu, (tu) continui, (el) continuă;
(eu) continui, (tu) continui, (el) continuă; - corect
(eu) continuu, (tu) continuui, (el) continoă;
(eu) continui, (tu) continui, (el) continoă.
2. Antonimul verbului ,,a se bucura" este:
a se înveseli;
a se întrista; - corect
mâhnire;
posomorât.
3. Cuvântul ,,predecesor" nu înseamnă:
precursor;
premergător;
înaintaş;
urmaş. - corect
4. Doar forme corecte există în seria:
cel deal doilea; cea dea doua;
ce-l de-al doilea; ce-a de-a doua;
cel de-al doilea; cea de-a doua; - corect
ce-l deal doilea; cea de-a doua.
5. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
pantofi cenuşi sau arginti, ochi vi şi zglobi, câmpuri pusti;
pantofi cenuşiii sau argintii, ochi vii şi zglobii, câmpuri pustii;
pantofii cenuşi sau arginti, ochii vii şi zglobi, câmpurile pustii;
pantofii cenuşii sau argintii, ochii vii şi zglobii, câmpurile pustii. - corect
6. Expresia a fi cu ochii-n patru înseamnă:
a fi suspect;
a simți groază;
a fi atent; - corect
a fi corect.
7. Are ultima silabă accentuată cuvântul:
darnic;
copilăros; - corect
verde;
urmare.
8. Este corect scris verbul din enunțul:
El venii cu gânduri bune.
Noi venisem cu gânduri bune.

Eu rămăsei pe gânduri. - corect
Voi așteptaseți mult.
9. Este corect formulat enunțul:
Nu mai am dat socoteală pentru aceasta.
Pentru greșeală, socoteală nu mai am dat.
Nu mai am de dat socoteală pentru aceasta. - corect
Socoteală pentru greșeală nu mai am dat.
10. Sunt corect scrise toate cuvintele din enunțul:
Ar fii bine să fii pregătit pentru orce.
Ar fi bine să fii pregătit pentru orice. - corect
Ar fi bine să fi pregătit pentru ori ce.
Ar fii bine să fi pregătit pentru ori-ce.
11. Sunt respectate toate regulile de punctuație și de ortografie din enunțul:
Alo domne, n-ai de gând să-mi prezinți actele.
Alo, domnule, n-ai de gând să-mi prezinți actele? - corect
Alo domnule n-ai de gând sămi prezinți actele?
Alo, domnul, nai de gând să-mi prezinți actele!
12. Nu există nicio greșeală în varianta:
Băiatul și-a făcut lecțiile, iar după, s-a plimbat cu bicicleta.
Te sun după telefonul unei prietene de-a mea.
L-am găsit în fața scării: a urcat trei trepte, apoi a căzut după scară.
După mine, exercițiul este rezolvat greșit. - corect
13. Verbul este scris corect în enunțul:
Elevul se așează în bancă.
Nu fii rău!
Citii prea repede? - corect
Fi cuminte!
14. Toate substantivele au formă corectă în varianta:
Doctora i-a prescris tratamentul.
Sportivul a făcut multe genoflexiuni.
S-au spart toate mingile din sala de sport. - corect
Premiantul a fost apreciat pentru cunoștiințele sale.
15. Verbul este folosit cu formă corectă doar în enunțul:
Nu zi nimic!
Nu fă așa!
Nu mai adu stiloul!
Nu mai cosi iarba! - corect
16. Nu există nicio greșeală de scriere în varianta:
Ai noștrii ne-au dăruit cărți.
Copii sunt oglinda părinților.
Am vizitat rezervația de zimbrii.
Albaștrii ochi ai fetei erau înlăcrimați. - corect
17. Toate cuvintele sunt scrise corect în enunțul:

A dormit umpic.
El simpte o durere difuză.
A observat greșeala abea când a citit a doua oară.
Ea se înșală amarnic în privința mea. - corect
18. Nu există nicio greșeală de scriere în enunțul:
Ștergeți lacrimile, dragul meu!
Era dificil ai spune adevărul.
Era animat de dorința de a își revedea fratele.
Scrie-ți numele în colțul paginii! - corect
19. Nu există nicio greșeală în varianta:
V-a lăudat caligrafia. - corect
Ve-ți rescrie propoziția.
V-a ieși adevărul la lumină.
Ve-i fi apreciat pentru efortul depus.
20. Cuvântul corect despărțit în silabe se află în varianta:
vi-stie-ri-e
geo-gra-fi-e
a-bru-ptă
ma-chi-aj. - corect

PENTRU FIECARE GRILĂ CORECTĂ SE ACORDĂ 5 PUNCTE.

