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1.Indică ordinea alfabetică corectă pentru seriile de cuvinte de mai jos:  

a) model, mobil, masă, moară,mochetă 

b) frunză, nor, ploaie, rafală, toamnă 

 

2. Vocabularul limbii române este format din:  

a) totalitatea cuvintelor care există sau au existat cândva in limba română 

b) totalitatea cuvintelor cu forma diferită, dar cu înteles asemănător din limba română 

 

3. Mentionează seria de sinonime potrivite :  

a) delicat, fin, gingaș, grațios, delicios 

b) a conversa, a dialoga, a discuta, a vorbi 

 

4. Încercuieste varianta  corectă a sinonimelor de mai jos:  

a) agitație, foială, forfotă, mișcare 

b) deteriorat, uitat, uzat, vechi 

 

5. Indică perechile  corecte de antonime:  

a) bogat# sărac,   vesel#trist,      apropiere#depărtare 

b) a strânge# a împrăștia,  cald# rece,  voios#sănătos 

 

6. Încercuiește seria  corectă de sinonime :  

a) a merge, a sta, a păși, a umbla, a poposi 

b) eșec, insucces, infrângere 



 

 

7. Care este seria de antonime din variantele de mai jos? 

a) iute#agale, domol, lent, rapid 

b) normal# anormal,  nefiresc, neobișnuit 

 

8. Încercuiește varianta  in care numărul de sunete este mai mare decât cel al literelor:  

a) flexibil, rucsac, text 

b) taxă, excursie, excavator 

 

9. Indica varianta  in care sunetul “i” este  numai semivocala:  

a) iepure, iarnă, iatagan 

b) neiertat, inimă, nimic 

 

10. Raportul litere/ sunete este același in varianta :  

a) casă, tinichea, plastic, regim 

b) pod, timp, cântec, primăvara 

 

11. Diftong, triftong, hiat găsim in varianta: 

a) toate, inimioară, poet 

b) inel, picioare, caisă 

 

12. Raportul  4 litere/3 sunete,   6 litere/6 sunete    si     5 litere/ 4 sunete, îl  găsim in varianta:  

a) geam, cercel, veche 

b) ceară, rachiu, veghe  

 

13. Litera  “x” transcrie  sunetele “cs” doar in varianta:  

a) fax, examen, execută, existent 



b) luxatie, maxim, oxigen, sintaxă 

 

14. Încercuieste varianta in care toate cuvintele sunt omonime:  

a) par, cântec, bancă, broască 

b) vesela, car, lac, poartă 

 

15. Încercuiește varianta în care există  patru  construcții pleonastice:  

a)  îngheț de frig, avansați înainte, mic rezumat, averse de ploaie 

b) coboară jos, citește pe litere, conlucrăm împreuna, vorbim încet.  

 

16. Care variantă conține numai perechi de paronime ?  

a) albastru-alabastru,  orar-oral, eminent-iminent, complement-compliment 

b) cearta-ceata, original-originar, nor-noruleț, cal-car 

 

17. In enunturile:  Am dat cu un bulgăre de zăpadă în colega mea.  

                              Pe cer, bulgărele de aur se ridica tot mai sus.  

Avem:  

a) Sens figurat, sens propriu 

b) Sens propriu, sens figurat 

 

18. In enuntul: “ Băiatul a luat-o la sănătoasa”, putem înlocui expresia subliniată cu :  

a) a fugit, a luat-o la fugă , a alergat 

b) a sosit, a pășit, s-a însănătoșit.  

      

           

 

 


