
Test - Concurs „Iorgu Iordan ne-a învățat să vorbim românește” 
Clasa a VII-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. 
 
1. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 

a.  rea-credință, bună-voință, rău-voitor 
b.  reacredință, bunăvoință, răuvoitor 
c.  rea-credință, bunăvoință, răuvoitor 

2. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 
a. ruxac, eczemă, afectuos      
b. ficși, ortodocse, someșean      

  c.  rucsac, escroc, inopinat 
3. Sunt despărțite corect toate cuvintele din seria: 

a. pun-ctaj, cab-lu, mon-stru  
b. ge-o-gra-fi-e, ti-tlu, somp-tu-os 
c.  arc-tic, cons- truc-tor, a-fri-can 

4. Există „triftong” în toate cuvintele din seria: 
a. veneau, vegheau, chioara 
b. mi-ai spus, leoaica, el 
c. le-au luat, păzeau, ei 

5. Cuvântul care conține cinci sunete este: 
 a.   cioară  
 b.   exact   
 c.    cinci 

6. V: Cuvântul monosilabic este: 
             a.   seif 
             b.   aer 
             c.   ion 

7. În propoziția „Oaia aia e a ei” sunt: 
a. doi triftongi și un diftong        
b. patru diftongi 
c. patru diftongi și un triftong 

8.  Enunțul  „În iarba crudă-și joacă umbrele subțiri”, are : 
a. 12 silabe         
b. 13 silabe       
c. 14 silabe 

9. Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria: 
           a. asiduu, poezie, neatent, roire 
           b. asiduu, muiere, gutuie, miei 
           c. ghioagă, subiect, mioară 

10. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: 
a. veveriță, duminică, caracter    
b. veveriță, butelie, caracter    
c. întrevedere, butelie, mimică 

11. Câmpul lexical al mijloacelor de transport aerian conține cuvintele din seria: 
a. aerodrom, caleașcă   
b. avion, elicopter    
c. trăsură, aeroport 

12. Sunt doar derivate cu sufix: 
a. sătuc, năsuc, haiduc, pătuc, uituc, surtuc  
b. haiduceştes băieţeşte, româneşte, muteşte  
c. scândurică, furnică, floricică, amică 



 
 
13.  Sunt doar derivate cu prefix cuvintele din seria: 

            a. prelungi, antebraţ, indisciplinat, reveni 
            b. anterior, anticar, realitate 
            c. antedata, antic, antiaerian, nevoiaş 

14. Marchează enunțul în care cuvântul „gură” are sens secundar: 
a. Stomatologul i-a spus să deschidă gura. 
b. A căzut din gura podului. 
c. Pe-un picior de plai / pe-o gură de rai. 

15. Sinonimul expresiei  „a scoate peri albi” este: 
a. a exagera 
b. a agasa 
c. a învinovăți 

16.  Sunt antonime cuvintele din seria: 
            a. corect#incorect, măricel#mititel, a veni#reveni 
            b. colorat#necolorat, bun#nebun, bun#rău 
            c. mergem#intram, sclipi#păli, afumat#neafumat 

17. În fraza  „Am trecut de zona muntoasă și acum calul-de-foc al Mocăniței alunecă spre Cluj-
Napoca și Zalău”, există: 

a. raport de coordonare prin joncțiune 

b. raport de coordonare prin juxtapunere 

c. raport de subordonare 

18. În enunțul ,,Au venit treisprezece fete și douăzeci de baieți”, numeralele au: 
a. ambele valoare adjectivală 
b. primul - valoare adjectivală, al doilea - valoare pronominală 
c. ambele valoare pronominală. 

19. Forma de plural corect întrebuințată se află în seria: 
a. În fiecare noapte, Elena are visuri plăcute. 
b. S-au încălzit toți elemenții caloriferului. 
c. N-a citit termenii de valabilitate a produselor. 

20. Indică seria care conține doar substantive defective de singular: 
a. handbal, feudalism, inteligență  
b.    zori, aplauze, ochelari 
c.    onoare, spaghete, sete 

21. Substantivele articulate corect sunt în seria: 
a. Lui Dan, lui mama, lui Carmen  
b.    Unchiului, lui Dan, lui Carmen  
c.    Lui Dan, copilului, lui mama 

22. Substantivul cu funcţia sintactică de subiect este scris corect în varianta: 
a. Copii au plecat în vacanţă cu părinţii lor. 
b. Copi au plecat în vacanţă cu părinţii lor. 
c.    Copiii au plecat în vacanţă cu părinţii lor. 

23. În enunțul „Ești cea mai drăgălașă minune cu ochii vii!”, primul adjectiv este la gradul: 
a.     superlativ relativ de superioritate   
b.     comparativ de superioritate  
c.     superlativ absolut de superioritate 

24. Există adjective fără grade de comparație în seria: 
a. acru, delicat, puternic; 
b.    complet, veșnic, suprem  
c.    vorbăreț, dulce, umbros 

 
 
 
 



 
 
 
25. În textul: „Nu le-a văzut pe fetele de lângă banca lui.”, pronumele au funcţia sintactică de:  

a. atribut, complement  
b.    complement, atribut   
b. subiect, atribut 

26. În enunțul „Buchetul de flori de la Ana are narcise albe și zambile parfumate” sunt : 
a. un atribut substantival și două atribute adjectivale; 
b.  două atribute substantivale și două atribute adjectivale; 
c.     două atribute adjectivale; 

27. Propoziția cu un subiect multiplu se află în seria: 
a. Au admirat lalelele, toporașii și lăcrămioarele. 
b. Frumoasă și blândă era Ana! 
c.     Primăvara apar cireșele gustoase, căpșunile zemoase și zmeura parfumată. 

28. Substantivul „albină” are funcția de complement prepozițional în enunțul: 
a. Înțepătura de albină este periculoasă. 
b. Întotdeauna m-am temut de albine. 
c. Am văzut o albină zburând. 

29 În enunţul: „El a avut o carte de clasa a treia.”, formele subliniate ale cuvântului „a” sunt,  
         în ordine:  

a. pronume personal, articol hotărât 
b.    verb auxiliar, articol hotărât 
c.     articol hotărât, articol nehotărât 

30. Cazul substantivelor subliniate în enunțul „Se auzea vuietulvântului  alungând cântecul păsărilor”     
este, în ordine:  

a. nominativ, genitiv, acuzativ 
b. acuzativ, genitiv, acuzativ 
c. nominativ, dativ, nominativ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Clasa a VII-a 
 

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


