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                                      CLASA a VII-a 

 

1. Nu există diftong în cuvântul: 

șoptea 

culegea - corect  

iarnă  

vegheau 

 

2. Numărul sunetelor este diferit de numărul literelor în ambele cuvinte din seria: 

examen, cercel 

cinci, înger 

chenar, mărgele 

fix, fulgi - corect 

 

3. Există numai cuvinte cu hiat în seria: 

  funcţie, arie, era, marginea   

  copilărie, ştie, idee, panou    

  tablourile, pârtia, i-a, duşmănie  

  poet, cotidian, magie, noutate - corect  

 

4. Sunt doar substantive colective în seria: 

puiet, lume, elevi 

glob, livadă, cireşe   

cârd, aluniş, tufiş - corect   

căscioară, mătuşică, frăţior 

 

5. Nu formează pluralul în -e niciun cuvânt din seria: 

altar, haină 

infarct, pernă 

plapumă, aripă - corect 

aragaz, carusel 

 

6. Indică seria în care verbul are o singură formă corectă: 

(el) şchioapătă – (el) şchiopătează 

(natura) învie – (natura) înviază 

(el) se străduieşte – (el) se străduie 

(ei) dăruiesc – (ei) dăruie - corect 

 

7. Sunt sinonime cuvintele: 

vindicativ-tămăduitor         



rău-bun 

ficţional-fracţionar       

consecință-urmare - corect 

 

8. Apar numai derivate diminutivale în seria: 

mic, căscioară, puişor  

firicel, uşor, crenguţă           

uşurel, tinerel, crăişor - corect  

voinicel, porumbişte, căsuţă 

 

9. Sunt scrise corect toate verbele din seria: 

crezu, ar place, tăcea 

scrii, va tăcea, ar creea        

creează, ştii, gândii - corect  

aş vorbi, crezuse, așează. 

 

10. Este corect enunţul: 

A pictat douăzeci lalele. 

A vrut să aibe douăzeci şi doi de copaci. 

Am cumpărat treizeci şi două flori.         

Am cumpărat patruzeci şi două de tablouri. - corect 

 

11. Cuvintele care conţin patru consoane şi trei vocale se află în seria: 

paharnic, solicitat   

ghemotoc, geamul     

ciorchine, margine - corect   

relaxat, vacanţă 

 

12. Apar numai substantive defective de plural în seria: 

mazăre, stol, argint   

linte, lacrimă, unt     

piele, aur, marmeladă   

fasole, miere, sânge - corect  

 

13. Nu este corect enunţul: 

Fata care a venit e în clasa a şaptea.  

În ceea ce priveşte volumele, nu au fost probleme.   

Cartea care am citit-o e complexă. - corect  

Cartea care a fost citită e groasă. 

 

14. Antonimul cuvântului egoist este: 

altruist - corect 

insolent   

indolent  

zgârcit 

 



15. Numărul sunetelor este diferit de numărul literelor în toate cuvintele din seria: 

trunchi, faci, cenuşă, ageamiu 

cireaşă, el, gheţuş, echer 

cinci, gheaţă, unchi, inexplicabil - corect 

geamantan, chiot, incert, buchet 

 

16. Litera x notează sunetele [gz] în cuvântul: 

expresie 

externare 

exilare - corect 

anexă 

 

17. Alege varianta în care toate cuvintele sunt corect accentuate: 

avárie, árşiţă, doctorīţă, ianuárie 

avarīe, doctorīţă, ianuárie, fūrie 

iánuarie, furīe, arşīţă, dūminică 

avárie, árşiţă, dǒctoriţă, dumīnică - corect 

 

18. Este corectă varianta:   

fata ai căror prieteni...  

fata a cărei prieteni...                                                                                                                 

fata ai cărei prieteni... - corect 

fata a căror prieteni...                                                                                   

 

19. Din enunţul: E adevărat zise mama sunt multe obiective turistice în capitală dar nu ai cum să  

le vizitezi pe toate. lipsesc: 

trei virgule - corect  

două virgule  

patru virgule  

cinci virgule 

 

20. Toate construcțiile sunt scrise corect în varianta: 

spun-ei-o, dintr-un, nu-mi spune 

într-o, num-i spune, întreba-ne-v-or 

printr-un, spune-i-o, întreba-ne-vor - corect 

dintr-o, spunei-o, nu-mi spune 

 
PENTRU FIECARE GRILĂ CORECTĂ SE ACORDĂ 5 PUNCTE. 

 


