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Clasa a VI-a 

1. Verbul a apropia are toate formele scrise corect în seria: 
(eu) apropiu, (tu) apropii 
(eu) apropi, (tu) apropi 
(eu) apropii, (tu) apropii - corect  
(eu) apropiez, (tu) apropiezi 
 
2. Sinonimul corect al substantivului consecință este:  
cauză 
repecursiune 
repercusiune - corect 
antecedent 
 
3. Sunt corecte toate formele de plural în seria:  
accesuri, imne, grilajuri 
accese, sindroame, grilaje - corect 
chitări, cicatrici, hotele 
refrenuri, pârâuri, motele 
 
4. Există numai cuvinte corect scrise în seria:  
aspectos, cearceaf, mingie 
sanguin, orăşan, primăvăratec 
maiou, cunoștiințe, primăvăratic 
cunoștințe, ostatic, cizmar - corect 
 
5. Nu există nicio greșeală în varianta: 
doi membrii, niște membri 
veselii codrii, toți codrii 
prim-miniștri statelor, acești prim-miniștrii 
acei zimbri, patru zimbri - corect 
 
6. Este corect scris numeralul în seria:  
al cinsprezecelea 
al o mielea - corect 
a doisprezecea 
al sutelea 
 
7. Nu sunt antonime cuvintele din varianta:  
tot-netot - corect 
onest-necinstit 
politicos-nepoliticos 
ilizibil-citeț 
 
8. Enunțul lipsit de greșeli de punctuație se află în varianta: 
Colegul lui Marcel a plecat iar el nu îl va înlocui. 



În primul rând nu ai cum, să știi totul. 
Nu mi-a răspuns atunci, dar am vorbit mai târziu. - corect 
Am încercat dar, nu am reușit. 
 
9. Enunțul Oamenii integrii manifestează pretutindeni aceiași intoleranță la idea de nedreptate. 
conține: 
cinci greșeli de scriere 
patru greșeli de scriere - corect 
trei greșeli de scriere 
două greșeli de scriere 
 
10. Sunt respectate toate normele de ortografie doar în enunțul: 
Va venii numai-decât dacă-i vei îndeplinii dorința. 
V-a veni nu mai decât dacă îi vei îndeplini dorința. 
V-a venii numai decât dacă-i vei îndeplinii dorința. 
Va veni numaidecât dacă-i vei îndeplini dorința. - corect 
 
11. Verbul a fi este corect scris în enunțul: 
Este neplăcut să fi jignit de către cei din jur. 
Era mai bine să nu fi spus nimic. - corect 
În aceste condiții, n-aș fii mers la film. 
Ai fii primul în clasă, dacă ai fii atent. 
 
12. Enunțul formulat corect se află În varianta: 
Cine știe nu-i este frică la examen. 
Din punct de vedere al notelor, el este fruntaș. 
Părinții au luat cunoștință de notele elevilor. - corect 
Ca și elev, îmi îndeplinesc toate sarcinile școlare. 
 
13. Verbul este scris corect în enunțul: 
Nu creem probleme de disciplină. 
Uneori, se crează gălăgie la ore. 
Agreeați această persoană? 
Nu agreează această persoană. - corect 
 
14. Nu există nicio greșeală în varianta: 
Mai am decât o carte de rezumat. 
Obiceiul de a își repeta lecția îi asigură succesul școlar. 
Din cauza dezordinei, camera sa avea un aspect neplăcut. 
Am aflat vestea de la o prietenă a mea. - corect 
 
15. Doar substantive articulate cu articol hotărât există în varianta: 
copiii, lalele 
chiulangii, pedalele 
tinichigii, rețelele 
geamgiii, cutele - corect 
 
16. Există contexte pentru toate ortogramele din seria: 
m-ai, ma-i 
de-al, de-a-l - corect 
c-ai, ca-i 
v-or, vo-r 



 
17. Există o greșeală în enunțul: 
Intenționa a îi spune că a greșit. - corect 
– Fetițo, stai cuminte! 
– Nu ai scris tema?! 
– Duce-te-ai învârtindu-te! 
 
18. Toate substantivele sunt corect scrise în varianta: 
ciocul privighetoarei 
coaja ouălelor 
prețul pieții 
maximumul înregistrat - corect 
 
19. Varianta corectă de scriere este: 
în continu 
în continuu – corect sau 
încontinuu - corect  
încontinu 
 
 
20. În enunțul: Celorlaltor gâști le-a crescut pene alburii., există: 
patru greșeli 
trei greșeli - corect 
două greșeli 
o greșeală 
 
 
 
PENTRU FIECARE GRILĂ CORECTĂ SE ACORDĂ 5 PUNCTE. 
 

 


