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1. Construieşte contexte în care să foloseşti următoarele omofone:  s-ar/sar, va/v-a, i-au/iau 

 

2. Rescrie următoarele propoziții, corectând greșelile de ortografie și de punctuație: 

„că team iubit atâta puteavei tu s-ă mă ierți.” (M. Eminescu) 

       „Bucuroasăs c-ă a-i venit. Întristatăs că pleci.” (M.Sadoveanu) 

 

3. Alege prin subliniere forma corectă: 

emfază/enfază; îmbărbăta/înbărbăta; 

traiectorie/traectorie;conștință/conștiință;creiam/creeam/cream; idea/idia/ideea, 

corean/coreian/coreean. 

 

4. Rescrie următoarele enunțuri la plural: 

Propriul  fiu i-a ascuns acest lucru. 

Simplul cetățean reprezintă opinia pubică. 

În loc de pantoful roșu, am luat pantoful negru. 

Cenușiul costum nu se asortează cu argintiul pantof. 

Acest geamgiu a lucrat bine. 

Copilul zglobiu aleargă prin codrul verde. 

Verdele brad străjuiește vârful muntelui. 

 

            5. Corectează greșelile prin rescriere, indiferent de natura lor: 

a) Find un om temerar nu v-a merge nici o dată zioa în pădure, pentru căci se teme de întunerec 

și mai ales v-a putea apare pe aleele păduri feare sălbatece. 

b) V-a trebuii să ne desvinovățim în fața lui, săi esplicăm motivul causei greșelei noastre, 

chear daca nu agreiem o astfel de situație. 

c) Iam spus unei prietene ale mele că vreau să creem împreună o iechipă. 

 

6. Subliniază forma corectă: spicher/șpicher, mi-ar place/mi-ar plăcea, excavator/escavator, 

escroc/excroc, infirmerie/infermerie, funerarii/funeralii, frecventa/fregventa. 

 

7. Scrie pluralul următoarelor cuvinte: fix-fixă, orthodox, complex, cneaz, obraz, ceh, basc (persoană) 

 

8. Taie cu o linie forma greșită: 

va apărea/va apare 

filmul se toarnă/se turnează 

discuțiile referitoare la/referitor la finalitățile învățământului 

secția de noi/nou născuți/nou-născuți 

în ceea ce privește/în ceea ce privesc discuțiile anterioare 

tu văzut-ai/văzu-t-ai 

ea cântă cel/cea mai bine 



închinare-aș și  n-am cui/închina-re-aș și n-am cui/închinare-ași și n-am cui 

 

9. Încercuiește varianta corectă: 

a) Li-l dai?Dăli-l! 

b) L-il dai?Dă-li-l! 

c) Li-l dai?Dă-li-l! 

 

10. Încercuiește varianta corectă: 

a) Cea ce spui este bine. 

b) Ce-a ce spui este bine. 

c) Ceea ce spui este bine. 

 

11. Motivați folosirea semnelor de ortografie și de punctuație din textul de mai jos: 

“Mă rog, dacă nu vă supărați, aveți apă? 

-Da. 

-E rece? 

-Potrivită. 

-Nu-i puneți gheață? 

-Ba da. 

_Așa? Îi puneți gheață? 

-Firește! 

-E flir…e flir…? ăsta… 

-Da, avem filtru. 

-Monșer! Te superi dacă te-oi ruga pentru un pahar de apă? ” (I.L. Caragiale) 

 

“Moş Luca, de te-a întreba cineva…de ce trag caii aşa de greu, să-i spui că aduci nişte drobi de sare 

de la Ocnă şi las’ dacă nu te-ar crede fiecare!...” (Ion Creangă) 

 


