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TEST GRILĂ(1) 

 

CLASA I 

1. Sunt scrise corect cuvintele:   4. În enunţul: „Matei are mere” la  

a. ciapă, citire, giam     sfârşitul propoziţiei se poate pune: 

b. ceapă, citire, giam    a. totdeauna semnul întrebării 

c. ceapă, citire, geam     b. totdeauna punct    

c. ambele semne, depinde de 

vorbitor 

 

2. Sunt scrise corect cuvintele:   5. Sunt scrise corect propoziţiile: 

a. oaie, eată, oo, epure, Oana   a. Ea ia o notă mare.  

b. oaie, iată, oo, Epure, Uana   b. Ia ea o notă mare. 

c. oaie, iată, ouă, iepure, Oana   c. Ea ea o notă mare. 

 

3. Sunt scrise corect propoziţiile:  6. Este scrisă corect propoziţia: 

a. Ion este din craiova.    a. Uana are două rucsacuri. 

b. Ion este din Craiova.    b. Oana are două ruxacuri. 

c. ion este din craiova.    c. Oana are două rucsacuri. 

d. ion este din Craiova.    d. Oana are două ruxace. 

 

CLASA a II-a 

 

1. Litera x apare în scris:    6. Grupul ce apare în seria: 

a. tics, egzemplu, tacsi    a. cearşaf, ceată, ceară, aceasta 

b. tix, egzemplu, taxi    b. cearşaf, ceată, ceară, aceasta 

c. tix, exemplu, taxi     c. cearşaf, ceată, ciară, aceasta. 

2. Care întrebare este corectă?   7. Este corectă exprimarea: 

a. Cât este ciasul?     a. I-am dat cartea lui Ioana. 
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b. Cât este ceasul.     b. Am dat cartea Ioana. 

c. Cât este ceasul?     c. I-am dat cartea Ioanei. 

 

3. Sunt corecte cuvintele din seria:  8. Este corectă scrierea: 

a. guşe, cătuşi, gureşă    a. luară, uală, cuală 

b. mătuşe, orăşean, uşă    b. loară, oală, coală 

c. păpuşă, orăşean, uşă    c. luară, oală, coală  

 

4. Despărţirea în silabe este corectă: 

a. rău – tă – cios, pi – a – nis – tă, de – li – ci – os; 

b. ră – u – tă – cios, pia – a – nis – tă, de – li – ci – os; 

c. ră – u – tă – cios, pi – a – nis – tă, de – li – cios. 

 

5. Forma corectă este:    9. Virgula separă de restul  

a. ianuarie, februarie;    propoziţiei: 

b. ianoarie, febroarie;     a. o enumerare; 

c. ianuoarie, februoarie.    b. un nume; 

       c. un cuvânt care arată strigare. 

 

CLASA a III – a 

 

1. În cuvintele ianuarie şi februarie există:  4. „Nu îmi spune” se scrie cu 

a. câte 6 silabe;      cratimă astfel: 

b. câte 4 silabe;      a. num-i spune; 

c. câte 5 silabe;      b. nu-mi spune; 

d. 4 silabe, 5 silabe.     C. n-umi spune. 

2. Este corectă seria:     5. Este corectă exprimarea: 

a. înnserat, înnotat, înnodat;    a. castelul lui Anca; 

b. înserat, înotat, înodat;     b. castelu Ancăi; 
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c. înserat, înotat, înnodat.     c. castelul Ancăi. 

 

3. Semnul exclamării se pune la sfârşitul  6. În construcţia chemaţi-o  

unei propoziţii care exprimă:    sunt: 

a. un îndemn;      a. 4 silabe; 

b. o întrebare;      b. 3 silabe; 

c. o enumerare.      c. 2 silabe. 

 

TEST GRILĂ (2) 

 

CLASA a IV – a  

1. Sunt scrise corect:  2. Sunt scrise corect: 

a. Mingea s-a sa spart.  a. Ei sau dus să i-a cărţile de la nea Ion. 

b. Mingea sa s-a spart.  b. Ei s-au dus sa i-a cărţile de la ne-a Ion. 

c. Mingea s-a s-a spart.  c. Ei s-au dus să ia cărţile de la nea Ion. 

 

3. Sunt scrise corect:  4. Sunt scrise corect: 

a. Eu îi i-au la spectacol.  a. Neam de neamul nostru nu ne-am bătut. 

b. Eu îi iau la spectacol.  b. Ne-am de neamul nostru nu neam bătut. 

c. eu îi i-au la spectacol.  c. Ne-am de neamul nostru nu ne-am bătut. 

 

5. Sunt scrise corect:  6. Cuvântul „nea” este scris corect: 

a. Ea ia cartea s-au ia caietul? a. Nea Ion are căruţă. 

b. Ea ia cartea sau ia caietul? b. Nea anunţat că plouă. 

c. Ea i-a cartea sau i-a caietul? c. O nea albă s-a aşternut. 

 

 

 

 


