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

Clasa a VI-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. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic: 

a. Balaur A. Bogdan, Blaga D. Ion, Blaga D. Ionuț, Biro A. Alexandra, Bârcă C. Ancuța;; 
b. Artene E. Emilia, Artene I. Emilian, Astaloș E. Marin, Aștefanei C. Adrian, Aștileanu 

B. Andrei; 
c. Panait F. Alexandru, Pantazi N. Nicolae, Pârlea V. Ecaterina, Păcuraru I. Elena, 

Pintilie A. Mihai; 
2. Alege varianta în care cuvântul argint este folosit cu sesnsul  propriu secundar: 

a. Mama ține mult la un inel de argint.  
b. Părinții mei, tocmai, au sărbătorit nunta de argint. 
c. Argintul tâmplelor îi dădea un aer de seriozitate. 

3. În care dintre seriile următoare, toate cuvintele sunt sinonime pentru primul termen al seriei? 
a. mare: uriaş, înalt, voinic, ditamai 
b. mic: pitic, scund, omuleţ, omuşor 
c. bun: cumsecade, milos, gustos, dulce 

4. Sunt antonime perechile de cuvinte din seria: 
a. a urca # a coborî, bine # rău, sus # mai sus 
b. mult # puţin, aici # aproape, azi # mâine 
c. bine # rău, intră # iese, apare # dispare  

5.  Cuvintele baie cu sensul de scăldat, îmbăiere și baie cu sensul de mină sunt: 
a. cuvinte polisemantice;  
b. cuvinte monosemantice;  
c. omonime. 

6.     Cuvintele care fac parte din câmpul lexical al viețuitoarelor acvatice sunt: 
a. biban; păstrăv; guguștiuc; 
b. păstrăv; șalău; crap; 
c. biban, crap, guguștiuc. 

7. Seria cu toate cuvintele care conțin câte două vocale este: 
a. vedere, carte, scris; 
b. idee, copii, erou; 
c. casă, băiat, școală. 

8. Sunt despărțite corect cuvintele din seria: 
a. i-dee, fiin-ță, conti-nu-u; 
b. punc-tu-a-ți-e, nou-ă, mâ-i-ne; 
c. as-tru, um-ple, cin-ste;  

9. Seria de cuvinte, în care grupurile de litere ghe, ghi notează un singur sunet, respectiv 
sunetul [g'], este: 

a. unghie, ghimpe, ghinion, ghem; 
b. unghi, gheață, lighean, ghiozdan. 
c. unghie, gheață, lighean, ghem; 

 
 
 



10. În cuvintele: eu, ei, sunt: 
a. două litere și un sunet; 
b. două litere și trei sunete; 
c. două litere și două sunete. 

11. Seria care cuprinde  diftongi urcători este: 
a. mai, iunie, ploaie 
b. nouă, foarte, iepure 
c. noi, picioare, băiat  

12. Seria care conține doar triftongi este: 
a. mergeau, chicoteau, aripioară 
b. leneveau, eu, voiau 
c. torceau, leoaică, tigroaică 

13. Varianta cu toate cuvintele scrise corect este: 
a. înnoptat, înoit, înourat;      
b. înnourat, înoptat, înnoit;    
c.    înnoit, înnoptat, înnourat; 

14. Seria cu toate silabele accentuate corect este: 
a. prevedere, butelie, dușman; 
b. bolnav, caracter, sever; 
c. prevedere, butelie, bolnav. 

15. În exemplul „Ei nu m-au întrebat pe mine, ci pe ea.”, există: 
a. două pronume personale de persoana a III-a și unu de persoana I 
b. un pronume personal de persoana a III-a și trei de persoana I 
c. două pronume personale de persoana a III-a și două de persoana I 

16. Verbul a plăcea este folosit corect în propozitia: 
a. Mi-ar place să citesc poezia. 
b. Mi-ar plăcea să citesc poezia. 

c. Nu mi-ar place să citesc poezia. 
17. Verbul a fi este scris greșit în propoziția: 

a. Maria, fii atentă! 
b. Maria, fi atentă! 

c. Maria, nu fi neatentă! 
18. Nu există niciun cuvânt scris greșit în propoziția: 

a. Andrei are optisprezece ani. 
b. Andrei are optîșpe ani. 
c. Andrei are optsprezece ani. 

19. Adjectivul negru, la numărul plural, este scris greșit în propoziția: 
a. Pe cer au apărut nori negrii. 
b. Pe cer au apărut nori negri. 
c. Negrii nori au acoperit cerul. 

20. Nu există niciun substantiv scris greșit în enunțul: 
a. Înpăratul are trei fii și două fiice. 
b. Împăratul are trei fii și două fiice. 
c. Împăratul are trei fii și două fice. 

21. Sunt scrise corect toate verbele din enunțul: 
a. Vroiam să știi că nu e bine să vi târziu acasă. 

b. Vroiam să știi că nu e bine să vii târziu acasă. 
c. Voiam să știi că nu e bine să vii târziu acasă. 

22. Cuvântul lui nu trebuie să apară în propoziția: 
a. Câinele lui Andrei nu e agresiv. 
b. Motanul lui Dorina este drăguț. 

c. Nu-i spun lui Carmen secretele mele. 



23.  Adjectivul din enunțul „Gabriel pare mai puțin înalt decât fratele său.” este la gradul: 
a. superlativ relativ;             
b. comparativ de inferioritate;            
c. omparativ de superioritate. 

24. Verbul a avea are valoare auxiliară în enunțul : 
a. El avea o sanie de lemn.       
b. Mihai a văzut un meci de hochei.      
c. Bunica are o pisică blândă. 

25. În propoziția „Omul fără țară e ca privighetoarea fără cântec.” există: 
a. Un substantiv de genul masculin, un substantiv de genul neutru și două substantive 

de genul feminin 
b. două  substantive de genul masculin și două substantive de genul feminin 
c. două  substantive de genul neutru, un substantiv de gen feminin și un substantiv de 

genul masculin 
26. Predicatul marcat din enunțul Ah! iartă-mă, zise micul prinț, este la modul indicativ,  

timpul: 
a. imperfect;              
b. pefect simplu;              
c. mai-mult –ca- perfect. 

27. Seria care conține toate formele corecte de imperativ negativ este: 
a. Nu dădea! Nu du! Nu fii! Nu făcea! Nu zice! 
b. Nu duce! Nu zice!  Nu face! Nu da! Nu fi! 
c. Nu fă! Nu zi! Nu duce! Nu tăcea! Nu fugi! 

28. Sunt corecte următoarele forme de perfect simplu, în seria: 
a. mă dusei; tu veniși; ei dispărură; 
b. eu cântași; tu veniși; el cântă; 
c. tu venii; eu dispărui; ei desenară. 

29. În enunțul: „Țăranul bătrân a pus pe foc un braț de lemne uscate.”, există:  
a. trei atribute;   
b. două atribute;   
c. patru atribute. 

30. Sunt în enunțul „Din zăpadă, mă privea curioasă o pisică neagră. După fiecare pas își 
scutura puțin lăbuța”: 

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

 


