
 
Test - Concurs „Iorgu Iordan ne-a învățat să vorbim românește” 

Clasa a V-a 
 
Fiecare răspuns corect va fi notat cu 3 puncte.        
Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute. 
 
Scrie pe foaia de examen numărul cerinţei şi litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1. În enunțul: „Bunicii mei locuiesc la țară,  într-un sat din Maramureș.” există: 
a. două substantive  comune și două substantive proprii 
b. trei substantive comune și un substantiv propriu 
c. două substantive proprii și trei substantive comune 

2. Cuvântul subliniat din enunțul „Doar ei i-au mai rămas câteva petale.”  este: 
a. pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul masculin 
b. pronume persoanal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin 
c. pronume persoanal, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin 

3. Sunt la timpul prezent toate verbele din seria: 
a. vorbesc,  cântăm, pleacă, citești 
b. râd, mergeam, ascultau, gândeai 
c. se trezesc, mănânc, pluteați, povestim 

4. În enunțul „Frumusețea este un dar divin care se observă pe chipurile blânde ale 
oamenilor buni.” există: 

a. patru adjective 
b. trei adjective 
c. cinci adjective 

5. Cuvintele subliniate din secvența: „Așa cântau ele, cu glasul lor duios, iar inima-mi 
ardea.” sunt, în ordine: 

a. pronume personal, verb, adjectiv  
b. pronume personal, adjectiv, pronume personal  
c. pronume personal, adjectiv, verb 

6. Precizează partea de vorbire a cuvintelor subliniate în enunţul următor: „Albastrul cerului 
îi strecura în sufletul de copil o liniște adâncă”.    

a. pronume, verb, substantiv      
b. substantiv, pronume, adjectiv     
c. adjectiv,  pronume,   verb 

7. Enunțul în care există două numerale este: 
a. Un copil aleargă după minge. 
b. Doi băieți joacă fotbal. 
c. Un copil și doi adulți aplaudă. 

8. Cuvântul subliniat, din enunțul  „Chipul omului este oglinda sufletului.”  este ca parte de 
propoziție: 

a. predicat      
b.   subiect         
c.   atribut 

9. Forma  greșită a predicatului se regăsește în enunțul:  
a. De ce te dor picioarele? 
b. Noaptea va fi mai rece. 
c. Mâine nu va fii mai cald! 

10. Predicatul din propoziția „Mă doare piciorul de atâta alergat.” este exprimat printr-un 
verb la: 

a. timpul trecut, persoana I, numărul plural 
b. timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular 
c. timpul trecut, persoana a II-a, numărul plural 



 
11. Identifică propoziția negativă: 

a. Ana bea apă cu plăcere. 
b. El nu trece strada când semaforul este roșu. 

                  c. Nu haina îl face pe om. 
12.  În textul următor: „E Crăciunul... Peste tot miroase a vanilie. Aştept pe Moşul. Eu vreau 

un cadou din seria Lego. Mama face fursecuri. O ajut cu plăcere.” există: 
a. cinci propoziții dezvoltate și una simplă 
b. patru propoziții dezvoltate şi una simplă 
c. patru propoziții dezvoltate și două simple 

13. Propoziția afirmativă este în enunțul: 
a. Cerul leagă de pământ fire de mătase. 
b. Norii nu cedează ploii. 
c. Ploaia nu aduce tristețe. 

14. Propoziția   „– Intrați în clasă!” este  
a. simplă, afirmativă, exclamativă 
b. dezvoltată, afirmativă, imperativă 

                   c. dezvoltată, negativă, exclamativă 
15.  Propoziția  „Ești preocupat de frumusețea ta lăuntrică?” este: 

a. exclamativă 
b. asertivă / enunțiativă 
c.  interogativă  

16. În cuvântul ciclon există: 
a. 4 consoane și 3 vocale 
b. 4 consoane și 2 vocale 
c. 3 consoane și 3 vocale 

17. Seria cu toate cuvintele despărțite corect în silabe este: 
a. co-toa-re-le, bi-bli-o-te-ca, lec-tu-rii 
b. co-to-a-re-le, bi-blio-te-ca, lec-tu-rii 
c. co-toa-re-le, bi-bli-o-te-ca, le-ctu-rii 

18. Seria cu toate silabele accentuate corect este: 
a. matur, duminică, furie  
b. matur, duminică, furie 
c. matur, duminică, furie 

19. Seria care conține forma corectă a cuvintelor este în varianta: 
a. bomboane, mingie, întreprindere, binoclu 
b. bomboane, minge, abțibild, halva 
c. bomboane, acțipild, complet, intreprindere 

20. Seria de cuvinte scrise corect este: 
a. deîmpărțit, hotarî, cârn 
b. neîntemeiat, neâmblânzit, ciopârțit     
c. coborî, izvorâ, neînfrânat 

21. Varianta corectă a ordinii cuvintelor din dicționar: jucărică, joc, jucărea, juca, jucător:  
a. joc, juca, jucărea, jucărică, jucător    
b. juca, joc, jucărea, jucător, jucărică    
c. joc, juca, jucărică, jucărea, jucător 

22. Alege seria corectă  a câmpului lexical în care nu există niciun intrus: 
a. chitară, contrabas, harfă, trompetă, vioară, violoncel 
b. brutărie, cofetărie, gelaterie, lăptărie, mezelărie 
c. căpșună, cireașă, piersică, stejar, vișină, zmeură 

23. Litera „x” se pronuntă „cs” în  toate cuvintele din seria: 
a. xerox, xenofob, axă 
b. extras,existent, axiomă 
c. oxigen, xerofit, exercita 



24.  Seria care conține doar cuvinte al căror număr de litere corespunde cu cel al sunetelor 
este: 

a. rege,  ghem, gingie, rechin 
b. magiun, ceață, ciudă, general 
c. magie, cerneală, regiune, acid 

25. Seria în care toate cuvintele sunt scrise corect este: 
a. coamă, cuantic, boare 
b. toată, uală, coală 
c. soartă,  trotoar, toartă 

26. Sunt scrise corect toate ortogramele din seria: 
a. Ana  v-a excela la matematică. 
b. L-a ales pe cel pe care îl va purta. 
c. V-a mărturisit că  la întâlnit la teatru? 

27. Seria care nu conține intruși printre cuvintele cu același sens este:  
a. cusur, imperfecțiune, calitate, deficiență, defect 
b. cochet, elegant, grosolan, aranjat, dichisit  
c. a povesti, a discuta, a conversa, a dialoga, a convorbi 

28. Seria în care există doar perechi de cuvinte cu sens opus este: 
a. clar # confuz;  a povățui # a îndruma; lașitate # frică  
b. victorie # înfrângere; mândrie # trufie; a porunci # a executa 
c. a gândi # a cugeta; inventiv # creativ; ușor # anevoios  

29 . Cuvântul Iordan este scris corect, la sfârșit de rând, într-un enunț: 
a. Iordan 
b. Ior- /dan 
c. Ior / - dan 

30. Virgula este pusă corect în enunțul: 
a. – Ana, tu reușești să faci compuneri frumoase! 
b. – Ana tu, reușești să faci compuneri frumoase! 
c. – Ana tu reușești, să faci compuneri frumoase! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Test - Concurs „Iorgu Iordan ne-a învățat să vorbim românește” 
Barem de corectare  

Clasa a V-a 
 

1. b 
2. c 
3. a 
4. b 
5. c 
6. b 
7. c 
8. b 
9. c 
10. b 
11. b 
12. a 
13. a 
14. b 
15. c 
16. b 
17. a 
18. c 
19. b 
20. a 
21. a 
22. a 
23. a 
24. c 
25. a 
26. b 
27. c 
28. b 
29. a 
30. a 
 
 
 
 
 
 

 


