
                                                                                Numele și prenumele...................................
                                       Data.......................

TEST DE EVALUARE
NUMERALUL -- clasa a V-a

 Timp de lucru: 50 de minute
 Se acordă 10 puncte din oficiu

I.(12p) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:   
                                                
1. În exemplul: Maria este elevă în clasa a cincea, numeralul ordinal are valoare:                   
a) substantivală;            b) adjectivală;                  c) substantivală şi adjectivală.

2. În enunţul:Doi elevi scriu o poezie, iar al treilea recită, numeralele sunt:
a) cardinale;                  b) ordinale;                      c) cardinal şi ordinal.

3. Cuvântul ”un” din enunţul Ionel are în penar un stilou şi patru creioane este:
a) articol nehotărât;       b) numeral cardinal;         c) prepoziţie.

4. Se scrie corect:
a) al optulea;                  b) al optălea;                    c) al optelea.

5. Se scrie corect:
a) unsprezece;               b) unusprezece;               c) unsprăzece.

6. În propoziţia: Elena i-a oferit primului din clasă bomboane, numeralul este în cazul:
a) genitiv;                      b) dativ;                            c) acuzativ.

II.(12p) Alcătuieşte enunţuri în care numeralele ordinale „al treilea” şi „ a patra” să aibă, 
fiecare dintre ele, valoare substantivală şi valoare adjectivală. 
                                                                          
III.(10p) Stabileşte valoarea morfologică a cuvântului „o” din cele două propoziţii:
                   
a) O fată cântă la pian.
b) Ioana avea în ghiozdan o ascuțitoare, patru creioane colorate şi trei caiete.

IV.(12p) Alcătuieşte enunţuri în care numeralul „al doilea” să îndeplinească următoarele 
funcţii sintactice. Precizaţi cazul pentru fiecare.                                                                          

a) subiect;
b) nume predicativ; 
c) complement direct.

V.(10p) Scrie cu cifre arabe numeralele scrise cu cifre romane: 
             MCM , LXII, DCXX, CDLV, MII                                             



VI.(10p) Scrie cu cifre romane numeralele scrise cu cifre arabe: 27, 75, 100, 230, 1900      
     

VII.(24p) Precizează felul, valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a numeralelor din
propoziţiile de mai jos:  
                                                                                                                                                
 a) Mihai se joacă cu cei doi colegi de clasă.              
 b) Cartea este pentru al doilea.        
 c) Zece elevi au plecat în tabără la mare.

SUCCES! 

Propunător, prof. Ildiana Jurcă, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Zalău


