Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Municipiul Ploiești
Concursul ,,Vorbiți, scrieți românește!” – ediția a XII-a, 15 mai 2021
Clasa a VIII-a

1. În cuvintele: auxiliar, exemplu, exalta, exil, exagera, excursie, litera x redă grupul de sunete
[gz] doar în:
primele două cuvinte
primele trei cuvinte
primele patru cuvinte - corect
primele cinci cuvinte
2. Precizează care cuvânt conţine hiat:
ceară
coafor
respectuos - corect
mausoleu
3. Conţine numai cuvinte cu triftongi seria :
căprioară, ploaie, promiteau
cuie, beau, voiau
leoarcă, boieroaică, vuiau - corect
inimioară, chioară, tigroaică
4. Există numai sufixe de agent în seria:
-esc, -el, -os
-giu, -ist, -ar - corect
-ial, -iţă, -andru
-ică, -uţ, -log
5. Cuvintele haină, veselă, torturi sunt:
paronime
omonime
omografe - corect
monosemantice
6. Sunt corecte toate formele adjectivelor pronominale de întărire în seria:
fata însăşi, ei însăşi
Mihai însuşi, profesoarei însăşi
fetele însele, băieţilor înşişi - corect
ele înseşi, Maria însuşi
7. Seria cu forme corecte ale verbului a fi este:

aş fi, să fi fost, fi (disciplinat)!, să fii (acolo)
am fi, fiţi!, nu fii (indisciplinat)!, fiind
va fi fiind, nu fi (indisciplinat)!, ar fi, să nu fii (acolo) - corect
a (nu) fii, să fii (disciplinat), sunteţi, era
8. Sunt corecte toate construcțiile din seria:
o dată ce, odată pentru totdeauna
odată cu, o dată pentru totdeauna - corect
odată la două luni, odată din calendar
odată şi o dată, a fost o dată ca niciodată
9. Nu pot fi semivocale:
a, î, â, ă - corect
a, e, i, o
u, o, i, e
i, o, u, â
10. Alege varianta care nu conţine nicio greşeală:
Înainte de a-şi face bagajele, Ion mai citi o dată telegrama de la iluştrii săi socri. - corect
Înainte de aş face bagajele, Ion mai citi odată telegrama de la iluştrii săi socri.
Înainte de-aş face bagajele, Ion mai citii o dată telegrama de la iluştri săi socrii.
Înainte de a-şi face bagajele, Ion mai citi odată telegrama de la iluştri săi socrii.
11. Stabilește varianta cu toate cuvintele scrise corect:
înnoi, înnoda, înota, înnopta, înnegri, îneca - corect
înnoi, înoda, înota, înnopta, înnegri, înneca
înnoi, înnoda, înnota, înnopta, înnegri, îneca
înoi, înoda, înota, înopta, înegri, îneca
12. Litera i redă o semivocală în toate cuvintele din seria:
iureş, iarnă, iepure, tei - corect
pâine, câine, zglobiu, citeț
ţuică, piatră, propriu, alburii
mâine, câine, cenușiu, dialog
13. Îmbinările de cuvinte: unei prietene a mele, elevă ai cărei părinţi, omului cel bătrân, fetei
însăşi, drumeţului acesta; sunt corecte:
toate, în afară de prima
toate, în afară de ultimele trei - corect
toate, în afară de prima şi a patra
toate, în afară de penultima
14. Marcaţi seria care nu conţine numai antonime:
cald-rece, cuviincios-nepoliticos
perceptibil-imperceptibil, avar-zgârcit - corect
decent-indecent, cunoscător-ignorant

lizibil-ilizibil, silitor-leneş
15. Enunțul în care nu există nicio greșeală este:
Tu poți fii sculptor.
Tu, poate, ști adevărul.
Tu poți să fi ce-ți dorești.
Tu poți ști. - corect
16. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din varianta:
fi-ii, u-li-ii, co-pi-ii - corect
fi-i-că, san-gvin, coa-for
ca-iet, at-let, res-pect
lean-dru, geam-giu, ge-o-lo-gi-e
17. Indică enunţul în care toate virgulele sunt corect folosite:
– Întreabă, omule, tot ce doreşti, că nu mai ai de unde să obții alte informaţii! - corect
– Întreabă, omule tot ce doreşti, că nu ai de unde să obţii alte informaţii!
– Întreabă, omule, tot ce doreşti, că nu ai, de unde să obții alte informaţii!
– Întreabă omule, tot ce doreşti, că nu ai de unde să obţii alte informaţii!
18. Sunt corecte următoarele cuvinte care denumesc locuitori:
călărășean, băcăuan, clujean, albaiulian - corect
călărășean, bacăuan, clujean, alba-iulian
călărășan, băcăuan, clujan, albaiulian
călărășan, bacăuan, clujean, alba-iulian
19. Nu este corect enunțul:
Am luat la cunoștință că vom avea ședință. - corect
Nu ai fost la ședință, drept care s-a hotărât excluderea ta din proiect.
Zona petroliferă a fost măsurată.
Ele sunt cel mai bine plătite.
20. Alege varianta în care cratima este folosită corect:
du-ce-m-aş şi maş tot duce
duce-m-aş şi m-aş tot duce - corect
duce-maş şi maş tot duce
duce-ma-ş şi ma-ş tot duce

PENTRU FIECARE GRILĂ CORECTĂ SE ACORDĂ 5 PUNCTE.

