NUMELE SI PRENUMELE

CLASA A VI-A
1. Citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii şi încercuiţi A dacă le consideraţi adevărate şi F dacă le
consideraţi false:
20 puncte
a) Verbul este partea de vorbire flexibilă care se conjugă, exprimând o stare, o acţiune, o stare.
A/F
b) Verbul are patru moduri predicative şi patru moduri nepredicative. A/F
c) Modurile predicative sunt: infinitiv, imperativ, conjunctiv, condiţional-optativ. A/F
d) Verbele la moduri nepredicative pot avea funcţie sintactică de predicat. A/F
e) Verbele terminate la infinitiv în “-e” sunt de conjugarea a III-a. A/F
f) Propoziţiile imperative pot exprima un îndemn, o poruncă, o urare. A/F
g) In propoziţia: Aş fi învăţat mai mult., cuvântul subliniat este verb copulativ. A/F
h) Modul conjunctiv se formează cu ajutorul prepoziţiilor: de, să, la, pentru. A/F
i) Verbul “o să citesc” este la modul indicativ, viitor popular. A/F
j) Modul indicativ are toate cele trei timpuri. A/F

f)
g)
h)
i)

Completaţi propoziţiile respectând indicaţiile din paranteze:
20 puncte
Ionel ................................. (a recita, indicativ, perfect compus) foarte frumos.
.............................. (a alerga, gerunziu), s-a lovit la picior.
Lecţia ................................ (a învăţa, supin) a fost de folos.
.................................. (a citi, imperativ) tema mai repede!
Florile ................................ (a înflori, condiţional-optativ, perfect) dacă .............................. (a
avea, condiţional-optativ, prezent) lumină.
............................. (a câştiga, infinitiv) este îmbucurător.
Colega mea ................................ (a pleca, indicativ, perfect simplu) la mare.
Copiii ...................................... (a răsfoi, indicativ, perfect compus) cărţile.
Vaza ............................ (a sparge, participiu) a fost înlocuită.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Stabiliţi modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate:
Maşina de cusut s-a stricat.
A desena este distractiv.
Se plimba fluierând.
Tema scrisă a fost corectă.
Dana avea de citit.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

20 puncte

4. Analizaţi predicatele din cele două propoziţii:
a) Florin era politicos cu musafirii.
b) Colindase toată seara.

20 puncte

5. Alcătuiţi propoziţii în care verbul “ a avea” să fie:
predicativ: .......................................................................................
auxiliar :.........................................................................................

10 puncte

