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Vlădescu Cristiana 

 

 

 

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări: 

1. Conține doar cuvinte scrise corect seria:                                                                                                                

a. delincvent, bacnotă, gips  

b. repaos, ghiuvetă, patinuar 

c. bancnotă, patinoar, chiuvetă 

d. delicvent, ghips, repaus 

2. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:                                                                               

a. succese/succesuri, pârâuri/pâraie, cristale/cristaluri 

b. globi/globuri, nuclee/nuclei, calculi/calcule 

c. transporturi/transpoarte, convoaie/convoiuri, bare/bări 

d. bareme/baremuri, hani/hanuri, piersici/piersice 

3. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:                                                                                            

a. păpușei, fierii, ceței 

b. prefeței, lăncii, nurorii 

c. lui Carmen, șoselei, căciulei 

d. prefaței, norei, oșencei 

4. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:                                                                                                     

a. diasporă, coleziune, diferend 

b. carismă, relaș, embargou 

c. coliziune, disertație, charismă 

d. dizertație, diferent, sciziune 

5. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:                                                                                              

a. al două miilea, al o mielea, întâi iulie 

b. al șasălea, șaisprezece, optsprezece 

c. unu iulie, al optulea, paișpe 

d. al o miilea, al două mielea, al cincelea 

6. Conţine doar acorduri corecte seria:                                                                                                                         

a. aceeași sportivi, tu însuți, mama însăși 

b. băiatului acesta, vouă însevă, ele însuși 

c. ea însăși, noi înșine, oamenii aceea 

d. băiatului acestuia, aceiași sportivi, Mihai însuși 

7. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:                                                                                                    

a. tráfic, inímă, zéro 

b. fíică, anemíe, ínimă 

c. trafíc, firáv, zglóbiu 

d. chifteá, fiícă, tobógan 

8. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:                                                                                       

a. ma-chiaj, an-ti-co-rup-ți-e, re-flec-ți-e 

b. o-cean, punc-tu-a-ți-e, su-bi-ect 

c. ma-chi-aj, su-biect, a-brupt 

d. sub-iect, mo-no-clu, o-le-o-duct 

9. Sunt corecte toate formele verbale din seria:                                                                                                           

a. Du!, noi creem, eu vroiam 

b. el vroia, Dute!, absolv 

c. Nu te du!, absolvesc, să dăruiesc 

d. el voia, noi creăm, Du-te! 

10. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:                                                                                             

a. matematică, larmă, năvod 

b. anafură, cinste, miez 

c. Craiova, fasole, vată 

d. adolescență, menaj, oază 

 

11.  Sinonimele cuvintelor: ,,charismă” și ,,citadin” se regăsesc în seria:                                                                   

a. influență, farmec, har; orășenesc, urban 
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b. prestigiu, grație; fortăreață, castel 

c. influență, farmec, har; notabil 

d. interogație; orășenesc, urban 

12. Sensurile cuvintelor: ,,postbelic” și ,,precar” se regăsesc în seria:                                                                      

a. o dată posterioară; instabil, șubred 

b. perioada de după un război; nesigur, lipsit de valoare 

c. după moarte; lipsit de consistență, de profunzime 

d. de după o cură; precedent, anterior 

13. Nu conține perechi de antonime seria:                                                                                                                        

a. lucrativ/profitabil, indolent/nepăsător, prefață/postfață 

b. malițios/răutăcios, hipotensiv/hipertensiv, decisiv/hotărâtor 

c. fortuit/întâmplător, simplu/modest, jignitoare/injurioasă 

d. salutar/salvator, emfază/afectare, rigid/flexibil 

14. Conține perechi de antonime seria:                                                                                                                                                                                                 

a. acalmie/liniște, burlac/celibatar, continuu/neîncetat 

b. nobil/vulgar, respect/dispreț, sigur/incert 

c. decisiv/hotărâtor, extenuat/epuizat, fraudă/escrocherie 

d. a persevera/a stărui, regenerat/refăcut, voiaj/călătorie 

15. Nu conține structuri pleonastice seria:                                                                                                                        

a. a adăuga în plus, citronadă de lămâie, a-și coafa părul 

b. a colabora împreună, a se devota total, exemplu pilduitor 

c. probă convingătoare, diametral opus, personal de îngrijire 

d. mijloacele mass-media, performanță deosebită, a se reuni laolaltă 

16. Nu conține structuri pleonastice seria:                                                                                                                        

a. pasaj de trecere, amploare mare, consens general 

b. concluzie finală, eveniment important, a externa din spital 

c. a aranja în ordine, alcoolemie în sânge, a impune cu forța 

d. abatere îngăduită, legitimă apărare, punct nevralgic 

17. Conține structuri pleonastice seria:                                                                                                                             

a. alcool sanitar, beție albă, cameră obscură 

b. pubelă de gunoi, solicitare insistentă, caligrafie frumoasă 

c. blocadă economică, demență senilă, carne vie 

d. aproapele nostru, câmp vizual, fus orar 

18. Seria în care toate formele sunt corecte este:                                                                                                            

a. prieten ai căror frați, alt nepot a bunicii, fata cea harnică 

b. blocurile ale căror locuitori, vecina care am cunoscut-o, grea de preparat 

c. un tablou a cărei ramă, fetei celei harnice, copil a vecinei 

d. colegă al cărei frate, pomul ale cărui ramuri, copil al vecinei 

19. Seria în care toate formele sunt corecte este:                                                                                                            

a. colegul a cărui părinți, mama a două fete, cartea care am cumpărat-o 

b. fata a cărei cântece, elevului celui bun, cel mulțumit 

c. orașul ale cărui străzi, mama al cărei copil, munții a căror înălțime  

d. mama la două fete, elevei cea harnică, cartea pe care am cumpărat-o 

20.  Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:                                                                                                         

a. Este o femeie inventivă pe care te poți bizui. 

b. Deșii a izbugnit în plîns, nu l-a impresionat. 

c. E înbucurător să aflii că te susțin.  

d. Admosfera devenise apăsătoare.  

21. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:                                                                                                       

a. De mult aici era o cetate.  

b. Rochia era de un bun gust desăvârșit.  

c. Odată ce am plecat, nu mă mai întorc.  

d. Ești lipsit de bun simț.  

22. Enunțul care nu are nicio greșeală este:                                                                                                                     

a. Din cauza șoselei acoperite cu griblură, mașina a derapat.  

b. Și-a făcut aluzii crezând că va fi promovat.  

c. Represariile împotriva manifestanților continuau.  

d. Pentru prepararea prăjiturii avea nevoie de foitaj.  

23. Enunțul care nu are nicio greșeală este:                                                                                                                     

a. Rucsacii erau foarte grei.  
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b. A primit propunerea lui cu șcepticism.  

c. Cartofii se rumeneau în friteuză.  

d. Mai era încă jăratec în sobă.  

24. Enunțul corect este:                                                                                                                                                     

a. Încercarea de intruziune nu i-a reușit. 

b. Gestul lui s-a lovit de oprobiul public.  

c. A învestit la timp banii într-o afacere profitabilă.  

d. În timpul discuției divulga de la subiect.  

25.  Enunțul corect este:                                                                                                                                                       

a. Anuar părinții merg într-o stațiune balneoclimaterică.  

b. Ura irupea în cuvintele sale.  

c. Se poartă familial cu toți invitații.  

d. Au învățat astăzi despre complementul temporar.  

26.  Se dă textul: ,,Fulgi, timizi la început, au devenit tot mai deșii, transformânduse, în câteva ore, într-un 

viscol ce bătea ne stingherit dea lungul câmpii.’’ Acesta conține:                                                                                            

a. patru greșeli 

b. cinci greșeli 

c. șase greșeli 

d. șapte greșeli 

27.  Se dă textul: ,,Vreau să-i scri, să nu aibe impresia că îl neglijem, aminteștei că se poate bizuii pe noi în 

ori ce situație.’’ Acesta conține:                                                                                                                                                

a. trei greșeli 

b. șapte greșeli 

c. patru greșeli 

d. șase greșeli 

28. Se dă textul: ,,Bine făcătorului nu-i poți oferii nici o răsplată, pentu că nu are nevoe de ea, darul tău îl v-

a primi alt cineva.’’ Acesta conține:                                                                                                                                            

a. șase greșeli  

b. patru greșeli 

c. cinci greșeli 

d. trei greșeli 

29. Se dă textul: ,,La un prieten nu-i spui cea ce ști că iar place să audă, deoarece acest lucru nul va ajuta de 

loc. Fi respectos și nu-i rănii sentimentele sau imaginea de sine prin cuvinte ne săbuite.’’ Acesta 

conține:      

a. opt greșeli  

b. nouă greșeli 

c. unsprezece greșeli  

d. zece greșeli 

30. ,,Rara avis” înseamnă:                                                                                                                                      

a. aviz rar 

b. favorabil 

c. pasăre călătoare 

d. prezență excepțională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


