
TESTAREA CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

I. Citiți textul și decideți dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F) 

 

                                                    Planuri pentru viitor 

 Ștefan este vecinul meu și este elev la cel mai bun liceu din orașul nostru. El are șaisprezece 

ani și e foarte interesat de viitorul lui. Deseori stăm de vorbă și, de fiecare dată, îmi spune că 

vrea foarte mult să călătorească în toată lumea, dar, mai ales, să studieze într-o altă țară. Nu 

are bani pentru taxele de la universitățile străine, dar speră să obțină o bursă undeva în 

Europa. El știe însă că, în țările din occident, statul nu se implică prea mult în educație, din 

punct de vedere financiar. Acolo există multe companii care plătesc pentru studiile unor 

studenți. Când termină școala, ei lucrează pentru acea companie. Desigur, studenții trebuie să 

fie foarte buni în domeniul lor pentru a obține un contract cu o astfel de companie.  

         Un motiv pentru care Ștefan vrea să meargă în străinătate este că el intenționează să 

studieze într-o limbă străină, dacă e posibil, în limba engleză. Îmi spune mereu că dorește să 

cunoască foarte bine termenii tehnici și să poată participa la o discuție internațională despre 

problemele de care este interesat. În plus, spune el, în țara noastră nu există tehnologie foarte 

modernă, iar el vrea, în primul rând, să știe utiliza bine aparatele cele mai noi și să afle foarte 

repede ultimele noutăți din domeniu.  

         Eu sunt surprins că Ștefan gândește, la vârsta lui, atât de matur. L-am întrebat dacă și 

colegii lui sunt interesați de ce vor face când termină liceul, iar el mi-a spus că puțini dintre ei 

nu știu încă pentru ce profesie se vor pregăti în viitor. Cred că e o diferență mare între 

generația actuală și elevii de acum zece ani, spre exemplu. Societatea în care trăim îi 

maturizează mai devreme pe adolescenți și îi determină să se gândească din timp la viitorul 

lor. 

1. Ștefan locuiește aproape de mine.   -  

 2. Ștefan are douăzeci de ani.   -  

 3. Ștefan vrea să studieze la universitate.   -  

 4. O companie din străinătate va plăti pentru studiile lui Ștefan.  -  

 5. Ștefan vrea să studieze exclusiv în limba noastră.   -  

 6. Accesul la tehnologia modernă este dificil în țara noastră.   - 

 7. Mulți dintre colegii lui Ștefan au decis ce profesie vor avea în viitor.  – 

II. Puneți cuvintele din paranteze la forma corectă: 

 

1. Explicațiile ( profesoara) au fost utile. 



2. Colegul ( Serbia) s-a îmbolnăvit. 

3. Tricourile ( curat) sunt ale ( Maria). Cele ( murdar) sunt ale lui Kiril. 

4. Dicționarul ( colega) este pe banca ( un student) arab. 

5.  Fructele ( proaspăt) sunt ( sănătos). 

6. Părinții lui au venit ( a discuta) cu tine.  

7. Îi plac obiectele ( veche).  

8. Gramatica ( limba romănă) nu este simplă. 

9. Testele ( noi)  sunt la profesoară. 

10.  Am stat în camera ( niște colegi) până ne-a adus ( cheie). 

 

 

III. Alcătuiți enunțuri cu următoarele cuvinte: dicționar, fructe, dificil, slabă, pe,  

lângă, (a) scrie, (a) vrea. 

 

TEST RECAPITULATIV 

 

1. Eu am...…bluză nouă. 

a. un      b. nişte      c. o 

2. Maria are o casă……………. 

a. modern      b. modernă      c. moderne 

3. Profesoara are nişte………în mână. 

a. cartea      b. cărţi      c. cărţile 

4. El are…..prieten arab. 

a. un      b. nişte      c. o 

5. Lecţiile sunt…………. 

a. interesant      b. interesantă      c. interesante 

6. Cine…..acest băiat? 

a. eşti      b. sunt      c. este 

7. De unde……..tu? 

a. eşti      b. este      c. sunt 

8. Ce…..el pe bancă? 

a. am      b. ai      c. are 

9. Unde……studenţii? 

a. este      b. sunteţi      c. sunt 

10. Cum……vremea? 

a. este      b. sunt      c. eşti 



11. Câţi ani…….Maria? 

a. este      b. are      c. sunt 

12. ……sârboaice sunt în grupă? 

a. Câţi      b. Câtă      c. Câte 

13. ……..băieţi sunt în clasă? 

a. Câţi      b. Cât      c. Câte 

14. Sora lui este…….şi……. 

a. înalt/slabă      b. înaltă/slabă      c. înaltă/slab 

15. Ea………..multe fructe. 

a. mănânc      b. mănânci      c. mănâncă 

16. Sameed……..mult. 

a. studiază      b. studiez      c. studiezi 

17. Profesoara……..lecţia şi studenţii……. 

a. explică/ascult      b. explică/ascult      c. explică/ascultă 

18. Ei………lecţia. 

a. scrie      b. scrii      c. scriu 

19. El…….două cafele pe zi. 

a. beau      b. bea      c. bei 

21. Noi…………..cursul de limba română la ora 8.00. 

a. încep      b. începe      c. începem 

22. Prietenii noştri…………bine limba română. 

a. înţelege      b. înţeleg      c. înţelegem 

23. Sami…..un dicţionar. 

a. vreau      b. vor      c. vrea 

24. Ele………..o revistă despre plantele medicinale. 

a. citesc      b. citeşte      c. citeşti 

25. Când……..fratele tău? 

a. vin      b. veniţi      c. vine 

26. De ce……..ea acasă acum? 

a. plec      b. pleacă      c. pleci 

27. Tamara………dulciuri zilnic. 

a. cumpără      b. cumperi      c. cumpăr 

28. Colegii mei……examen ieri. 

a. am avut      b. au avut      c. a avut 



29. Părinţii lui……….săptămâna trecută la Craiova. 

a. au venit      b. a venit      c. aţi venit 

30. El mă…….despre examen. 

a. întrebi      b. întreabă      c. întrebăm 

31. Hassan te………….afară. 

a. aşteaptă      b. aştepţi      c. aşteptaţi 

32. ………fete nu merg la teatru. Ele vor………în parc. 

a. Acestea/să merg      b. Aceşti/să meargă      c. Aceste/să meargă. 

 

33. El……….la film cu prietenii. 

a. am fost      b. a fost      c. ai fost 

34. Voi trebuie…………la facultate la ora 13.00. 

a. să vii      b. să vină      c. să veniţi 

35. Hainele……..sunt noi. 

a. aceia      b. acele      c. acelea 

36. ……copii înoată bine. 

a. Acei      b. Aceia      c. Acele 

37. El nu vrea să vină în excursie……noi. 

a. despre      b. cu      c. din 

38. Am cumpărat ceva pentru…… 

a. tu      b. tine      c. ţie 

39. Eu……caut pe Mihai, nu pe……… 

a. o/tine      b. te/el      c. îl/tine 

40. Toţi………..au mers la muzeu. 

a. studenţii      b. studentele      c. studenţi 

41. …..-a întrebat dacă vreau cafea sau suc. 

a. L-      b. Ne-      c. M- 

42. Aşteptăm să vină toate…….. 

a. profesoare      b. profesori      c. profesoarele 

43. El studiază….Universitatea din Craiova. 

a. pe      b. cu      c. la 

44. ……….privesc un film istoric. 

a. Copii      b. Copiii      c. Copil 

45. …….joacă fotbal şi………joacă volei. 



a. Băieţi/fetele      b. Băieţii/fete      c. Băieţii/fetele 

46. …………lui îl ajută mult. 

a. Tata      b. Tatăl      c. Tată 

47. Juan…………peşte cu legume. 

a. mănâncă      b. mănânc      c. mâncăm 

48. Sara trebuie………….mult ceai. 

a. să beau      b. să bea      c. a bea 

49. Ele……….să joace şah. 

a. nu ştiu      b. nu ştii      c. nu ştie 

50. Nu ştie………….bine româneşte. 

a. să vorbească      b. să vorbim      c. să vorbesc 

51. …….acesta nu este al meu. 

a. Pix      b. Pixuri      c. Pixul 

52. …………..de limba română este în februarie. 

a. Examen      b. Examenul      c. Examene 

53. …………..este în dulap. 

a. Tricoul albă      b. Tricoul albi      c. Tricoul alb 

54. ………..ai cumpărat această bluză? 

a. De la      b. De unde      c. Din 

55. ……ai fost la cumpărături? 

a. Despre cine      b. Cu cine      c. Pe cine 

56. ………aţi cumpărat din piaţă? 

a. Ce      b. Care      c. Cine 

57. Ei…………într-o casă mare. 

a. locuim      b. locuieşte      c. locuiesc 

58. Fetele………….stau în spate. 

a. înaltă      b. înalţi      c. înalte 

59. Vreau să cumpăr nişte…… 

a. flori roşii      b. flori roşie      c. floare roşii 

60. ……….sunt fierbinţi. 

a. Ceaiuri      b. Ceaiul      c. Ceaiurile 

61. Nu l-am văzut…….două luni. 

a. la      b. cu      c. de 

62. Nu….-am văzut pe Dimitris de trei zile. 



a. m-      b. l-      c. v- 

63. Ce vrei să cumperi pentru mama………? 

a. tău      b. ţie      c. ta 

64. Trebuie să repet………lecţiile. 

a. toţi      b. toate      c. tot 

65. ……..cine ai acel creion? 

a. Din      b. La      c. De la 

66. Colegele……au plecat în centru. 

a. tăi      b. tău      c. tale 

67. Aceste pixuri nu sunt…. 

a. ale meu      b. ale mei      c. ale mele 

68. El……………examenul la ora 12.00. 

a. a terminat      b. am terminat      c. au terminat 

69. De ce au venit părinţii………..? 

a. vostru      b. voastre      c. voştri 

70. Studenţii……….în pauză. 

a. a ieşit      b. am ieşit      c. au ieşit 

71. El……cere o carte de biologie. 

a. mă      b. îmi      c. te 

72. De ce nu……..-ai ajutat pe Mihai? 

a. m-      b. le-      c. l- 

73. Ea a vrut………..notă mare la examen. 

a. luat      b. iau      c. să ia 

74. Ei…………Muzeul de Artă ieri. 

a. vizitez      b. au vizitat      c. să viziteze 

75. Voi vreţi…………cafea sau ceai? 

a. aţi băut      b. să beţi      c. beţi 

76. El nu a ştiut………acel exerciţiu. 

a. a făcut      b. să fac      c. să facă 

77. Studenţii silitori………note………. 

a. a luat/bune      b. au luat/buni      c. au luat/bune 

78. Au vrut……….mâncare românească. 

a. mâncat      b. mâncăm      c. să mănânce 

79. L-am întrebat………..familia…….. 



a. despre/meu      b. despre/lui      c. de/el 

80. A uitat………cheia…….birou. 

a. luat/de      b. să ia/de pe      c. ia/pe 

81. Lucrurile……….sunt în valiza…….. 

a. noastre/negru      b. noştri/neagră      c. noastre/neagră 

82. Unde doreşti……….azi……..terminăm lecţia? 

a. să mergi/după      b. mergi/după ce      c. să mergi/după ce 

83. Care……..anotimpul………….preferat? 

a. este/tău      b. este/ta      c. eşti/tău 

84. Colegii mei………să meargă într-o excursie……Sinaia. 

a. vreau/la      b. vor/pe      c. vor/la 

85. Eva merge………..un medicament………..colega ei. 

a. a cumpărat/pentru      b. să cumpere/pentru      c. să cumpere/despre 

86. Ei nu  …- au spus  nimic despre problema…….. 

a. mi-/tău      b. m-/ta      c. mi-/ta 

87. Trebuie…………mult ceai………eşti răcit. 

a. să bei/când      b. să beau/când      c. a bea/care 

88. Părinţii ei au venit………..ea…..-a chemat. 

a. deoarece/le-      b. pentru/i-      c. deoarece/i- 

89. Au vrut…………în România……….mama lor este româncă. 

a. a studia/pentru      b. să studieze/pentru că      c. au studiat/că 

90. Toţi………….au început…………limba română. 

a. studenţii/vorbesc      b. studentele/să vorbească      c. studenţii/să vorbească 

 

 


