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Model de test la Limba Română 

 
 
1. Indicaţi forma accentuată corect: 
  a. ántic 
  b. antíc 
  c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 
 
2.  Indicaţi forma accentuată corect: 
  a. mátrice 
  b. matríce 
  c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă 
  d. mátrice sau matríce, în funcţie de sens. 
 
3.    Alegeţi forma corectă: 

a. corigent 
b. corijent 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
4. Alegeţi forma corectă: 

a. premisă 
b. premiză 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
5. Indicaţi pronunţarea şi scrierea corecte în următorul caz: 

a. pronunţăm şi scriem aisberg 
b. pronunţăm aisberg şi scriem iceberg   
c. pronunţăm aisberg şi scriem aisberg sau iceberg (ambele grafii fiind acceptate, în 

variaţie liberă). 
 
6. Indicaţi pronunţarea şi scrierea corecte în următorul caz: 

a. pronunţăm bodigard sau badigard (ambele rostiri fiind acceptate, în variaţie liberă) 
şi scriem bodyguard 

b. pronunţăm şi scriem bodigard  
c. pronunţăm  bodigard sau badigard (ambele rostiri fiind acceptate, în variaţie liberă) 

şi scriem bodyguard sau bodigard (ambele grafii fiind acceptate, în variaţie liberă).  
 
7. Selectaţi sensul corect al cuvântului lucrativ: 
   a. ‘care lucrează’ 
  b. ‘profitabil’. 
 
8. Selectaţi sensul corect al cuvântului deferenţă:  
  a. ‘respect, consideraţie’ 
  b. ‘deosebire’. 
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9. Alegeţi cuvântul care corespunde sensului ‘a ocoli, a evita’: 
a. a elida 
b. a eluda 
c. a elucida. 

 
10. Alegeţi cuvântul care corespunde sensului ‘care manifestă, exprimă ură faţă de femei’: 

a. mizantrop 
b. misogin. 

 
11. Cuvintele ori şi or sunt: 

a. sinonime 
b. paronime 
c. omonime 
d. variante ale aceluiaşi cuvânt. 

 
12. Cuvintele rusofil şi rusofob sunt: 

a. sinonime 
b. paronime 
c. antonime 
d. variante ale aceluiaşi cuvânt. 

 
13. Alegeţi paronimul potrivit în următorul context: 

Schimbarea ideii se marchează, în scris, cu ajutorul... . 
a. aliniatului 
b. alineatului. 

 
14. Indicaţi seria care conţine combinaţii lexicale incorecte cu paronimele petrolier – 

petrolifer: 
a. produs petrolier, zonă petroliferă 
b. regiune petrolieră, produs petrolifer 
c. industrie petrolieră, zăcământ petrolifer. 

 
15. Precizaţi care dintre următoarele cuvinte, aflate în relaţie de sinonimie, este 

neologism: 
analogie – asemănare 
a. analogie 
b. asemănare 
c. ambele 
d. niciunul. 

 
16. Precizaţi care dintre următoarele cuvinte, aflate în relaţie de sinonimie, este neologism: 

abundenţă – bogăţie 
a. abundenţă 
b. bogăţie 
c. ambele 
d. niciunul. 
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17. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt sinonime: 

a. emfatic – pretenţios – bombastic – nenatural 
b. modic – neînsemnat – derizoriu – modern 
c. duplicitate – făţărnicie – ipocrizie – incertitudine.  

 
18. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria: 

a. a înflori, floricică, florărie, a înfiora, florăreasă   
b. pietricică, pietrar, a pietrui, a împietri, pieton 
c. frunzuliţă, a înfrunzi, a desfrunzi, frunzar, frunzişoară. 

 
19. Indicaţi seria în care toate cele trei perechi sunt formate din sinonime: 

a. insolit – neobişnuit, insolent – obraznic, indolent – leneş 
b. insolit – neanunţat, insolent – leneş, indolent – obraznic 
c. inopinat – neobişnuit, insolent – obraznic, indolent – leneş. 

 
20. Indicaţi seria în care toate cele trei perechi sunt formate din antonime: 

a. cacofonie – eufonie, diurn – nocturn, citeţ - ilizibil  
b. cacofonie – rezonanţă, diurn – revers, citeţ - lizibil. 

 
21. Selectaţi substantivul cu care adjectivul neologic vindicativă formează o sintagmă: 

a. acţiune 
b. caracterizare 
c. tranzacţie. 

 
22. Fac parte din fondul lexical principal (vocabularul fundamental) toate cuvintele din 

seria: 
a. fată, lume, a merge, a iubi, frumos, slab, bine 
b. barbă, putere, postelnic, a intra, a şti, straniu, nimeni 
c. copil, ţară, a obosi, a munci, mereu, flexionar 
d. cal, oraş, a ruga, a duce, barabulă, acord, ironic. 

 
23. Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria:  

a. ochi, flexibil, colb, veros, a se cambra, auspiciu, agora 
b. dependinţă, greu, chimir, frust, a emenda, discrepanţă, blocadă 
c. fastidios, ataraxie, logofăt, işlic, regentă, onomastică, ambiguu 
d. cap, puternic, locuţiune, sagacitate, spătarnic, relativ, firman. 

 
24. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixe: 

a. răzeş, a (se) răzgândi, a (se) răzima, a răzbate 
b. neatent, neamestec, necăsătorit, neajuns 
c. conlocuitor, concetăţean, a concepe, concis.     

 
25. Indicaţi seria în care toate cele trei perechi sunt formate din cuvinte omografe: 

a. torturi – torturi, veselă – veselă, zori - zori 
b. ţarină – ţarină, oral – orar, legal – ilegal 
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c. batist – batistă, acele – acele, gingaş – gingaş.   
 
26. Indicaţi seria în care toate cele trei perechi conţin paronime: 

a. antepunere – postpunere, egoist – altruist, antonimie – antinomie  
b. adagiu – adagio, apropia – apropria, arbitral – arbitrar 
c. cazual – cauzal, complement – compliment, inocent – indulgent. 

 
27. Alegeţi, din seria următoare, cuvântul scris corect: 

a. adlitteram 
b. ad-litteram 
c. ad litteram. 

 
28. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt polisemantice: 

a. a inspira, materie, a inocula, arabil, megatonă 
b. program, a lăsa, a ţine, insipid, membru 
c. a face, a duce, iglu, antebelic, rădăcină. 

 
29. Indicaţi forma corectă de feminin singular a substantivului filolog: 

a. filologă 
b. filoloagă 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
30. Indicaţi forma corectă de feminin singular a substantivului compatriot: 

a. compatrioată 
b. compatriotă 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
31. Selectaţi forma corectă de nominativ-acuzativ singular:  

a. foarfecă 
b. foarfec 
c. foarfece. 

 
32. Selectaţi forma corectă de nominativ-acuzativ singular: 

a. glonţ 
b. glonte 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
33. Precizaţi câte substantive defective de singular există în seria de mai jos: 

ochi, aplauze, ghilimele 
a. unul  
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
34. Precizaţi câte substantive defective de singular există în seria de mai jos: 

unchi, handbal, câlţi 
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a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
35. Precizaţi câte substantive defective de plural există în seria de mai jos: 

cinste, generozitate, mândrie 
a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
36. Precizaţi câte substantive defective de plural există în seria de mai jos: 

gimnastică, unt, făină 
a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
37. Indicaţi câte substantive invariabile din punctul de vedere al numărului există în seria de 

mai jos: 
învăţătoare, nume, prenume 
a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
38. Indicaţi câte substantive invariabile din punctul de vedere al numărului există în seria de 

mai jos: 
luntre, unchi, pui 
a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
39. Indicaţi câte substantive invariabile din punctul de vedere al numărului există în seria de 

mai jos: 
matrice, maree, onomatopee 
a. unul 
b. două 
c. trei 
d. niciunul. 

 
40. Indicaţi forma corectă de genitiv-dativ singular a substantivului remarcă: 

a. remarcei 
b. remarcii 
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c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 
 
41. Indicaţi forma corectă de genitiv-dativ singular a substantivului tumoare: 

a. tumoarei 
b. tumorii 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
42. Indicaţi forma corectă de plural: 

a. avangarde 
b. avangărzi 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă 
d. depinde de sens. 

 
43. Indicaţi forma corectă de plural: 

a. rapoarte 
b. raporturi 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă 
d. depinde de sens. 

 
44. Alegeţi forma corectă, articulată cu articol hotărât (pentru cazurile nominativ-acuzativ), 

a cuvântului prim-ministru: 
a. prim-ministrul 
b. primul-ministru 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
45. Alegeţi formele corecte de plural, articulate cu articol hotărât, ale substantivului ou: 

a. nominativ-acuzativ – ouăle; genitiv-dativ – ouălor 
b. nominativ-acuzativ – ouălele; genitiv-dativ – ouălelor 
c. ambele serii de forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
46. Alegeţi seria care conţine formele recomandate de norma actuală (articulate cu articol 

hotărât): 
a. flash-ul, mouse-ul, trendul, puzzle-ul, discountul 
b.  flash-ul, mouse-ul, trend-ul, puzzle-ul, discount-ul 
c. flashul, mouseul, trendul, puzzleul, discountul. 

 
47. Indicaţi forma corectă de feminin singular a adjectivului livresc: 

a. livrescă 
b. livrească 
c. ambele forme sunt acceptate, în variaţie liberă. 

 
48. Indicaţi seria în care enunţurile sunt în conformitate cu norma actuală: 

a. Nu a venit niciun elev. / Nu am nici un frate, nici doi. / Nu-mi place nici unul, nici 
altul. 

b. Nu a venit nici un elev. / Nu am nici un frate, nici doi. / Nu-mi place nici unul, nici 
altul. 
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c. Nu a venit niciun elev. / Nu am niciun frate, nici doi. / Nu-mi place niciunul, nici 
altul.  

 
49. Indicaţi seria care conţine formele verbale corecte: 

a. (el) absolvă, (el) dăruieşte, (el) ignoră, (el) îngaimă, (el) relevă 
b. (el) absolveşte, (el) dăruie, (el) ignorează, (el) îngăimează, (el) relevează 
c. (el) absolvă şi (el) absolveşte, (el) dăruieşte şi (el) dăruie, (el) ignoră şi (el) 

ignorează, (el) îngaimă şi (el) îngăimează, (el) relevă şi (el) relevează sunt acceptate în 
variaţie liberă. 
 
50. Indicaţi seria care conţine numai adjective fără grade de comparaţie: 

a. superior, interesant, nemaivăzut, original, creativ 
b. posterior, superb, fortuit, flegmatic, agresiv   
c. optim, inferior, autohton, extraordinar, esenţial. 

 


