
Test de vocabular 

Următorul test evaluează capacitatea de înțelegere a cuvintelor pentru elevii din 
învățământul gimnazial și liceal. 
Vi se propun 40 de cuvinte, iar sarcina voastră este de a găsi dintre alternativele 
date fiecăruia dintre cuvinte pe cea mai apropiată de sensul cuvântului respectiv.  
 
Exemplu: 

A DEȚINE 
a) a poseda 
b) neplătit 
c) a dezmoșteni 
d) moșier 

A ADUNA 
a) a scădea 
b) a număra 
c) duce (titlu nobiliar) 
d) nou 

 

Cel mai apropiat sens pentru cuvântul a deține din cele 4 alternative este a 
poseda. (Eu dețin o mașină – Eu posed o mașină.) 
Pentru cuvântul a aduna cel mai apropiat sens din cele 4 alternative este a 
număra. (Ar trebui să-ți aduni banii – Ar trebui să-ți numeri banii.) 
 

1. RĂU 
a) drăcesc 
b) înger 
c) bun 
d) interzis 

2. UMED 
a) apetit 
b) puternic 
c) apos 
d) uscat 

3. ȘEF 
a) principal 
b) minor 
c) căpetenie 
d) neimportant 

4. A TĂIA 
a) aspru 
b) obligație 
c) furtunos 
d) a împărți 

5. SIMPLU 
a) aspru 
b) nepretențios 
c) contat 
d) corfort 

6. ANTERIU 
a) sac 
b) strigăt 
c) robă 
d) despre 

7. IMAGINAR 
a) realist 
b) pustiu 
c) transă 
d) visător 

8. ACTIV 
a) mobil 
b) a zădărnici 
c) rigid 
d) mișcare 



9. STRĂPUNGERE 
a) perforare 
b) înțepat 
c) răsunător 
d) înjunghiere 

10.  NEPREȚUIT 
 a) nefolositor 
 b) valoros 
 c) variabil 
 d) ieftin 

11.  A ADAPTA 
 a) a converti 
 b) flexibil 
 c) inflexibil 
 d) transformare 

12.  IMPARȚIAL 
 a) conectat 
 b) detașat 
 c) implicat 
 d) indiferență 

13.  RESPECTABIL 
 a) infam  
 b) presupus 
 c) bun 
 d) statură 

14.  A LUMINA 
 a) a descoperi 
 b) a întuneca 
 c) a ilumina 
 d) firav 

15.  NEFONDAT 
 a) justificat  
 b) fundal 
 c) bază 
 d) absurd 

16.  A LEGA 
 a) a atașa 
 b) a dezlega 
 c) deținător 
 d) subțire 

17.  NEGOCIERE 
 a) comercializare 
 b) a anticipa 
 c) a promite 
 d) a agrea 

18.  ÎNGRIJORĂTOR 
 a) liniștitor 
 b) netemător 
 c) a supăra 
 d) tulburător 

19.  CURENT 
 a) a subîncărca 
 b) atmosferă 
 c) a submina 
 d) a diminua 

20.  SATANIC 
 a) divin 
 b) diavol 
 c) inuman 
 d) mușcător 

21.  NEPREȚUIT 
 a) apreciat 
 b) ieftin 
 c) meniu 
 d) cheltuială 

22.  REBEL 
 a) sfidare 
 b) revoltă 
 c) supus  
 d) turbulent 

23.  CASNIC 
 a) mamă  
 b) domestic 
 c) formal 
 d) respectat 

24.   FUNCȚIONAL 
  a) clar 
  b) oficial 
  c) decorativ 
  d) adunare 



25.  A SCUTI 
 a) a cruța 
 b) răspunzător 
 c) a excepta 
 d) a ilustra 

26.  GALANT 
 a) laș 
 b) escortă  
 c) curaj 
 d) politicos 

27.  EXPLICIT 
 a) a se afirma 
 b) energic 
 c) particular 
 d) vag 

28.  SPILCUIT 
 a) neglijent 
 b) dichisit 
 c) pestriț 
 d) bălțat 

29.  CONȘTIENT 
 a) surprins 
 b) teamă 
 c) informat 
 d) percepție 

30.  PREVESTIRE 
 a) profeție 
 b) insignifiant 
 c) presentiment 
 d) blazon 

31.  BLAGOSLOVIRE 
 a) blestem 
 b) bunăvoință  
 c) generozitate  
 d) binecuvântare 

32.  CONCOMITENT 
 a) întâmplător 
 b) accidental 
 c) simultan 
 d) comprimat 

33.  NEVINOVAT 
 a) viclean 
 b) rușine 
 c) inocent 
 d) transparent 

34.  CULMINANT 
 a) coroană  
 b) vârf 
 c) a începe 
 d) a urmări 

35.  A EXONERA 
 a) a apăra 
 b) a umfla 
 c) a incrimina 
 d) a dezvinovăți 

36.  ICONOCLAST 
 a) denunțător 
 b) credulitate  
 c) necritic 
 d) optimist 

37.  IMPLICIT 
a) insinuare 
b) explicit 
c) latent 
d) declarat 

38.  SĂRĂCĂCIOS 
 a) penurie 
 b) nevoiaș 
 c) lipsă 
 d) meditativ 

39.  FALS 
 a) autentic 
 b) înșelător 
 c) murdar 
 d) răvășit 

40.  METAMORFOZĂ 
 a) a poza 
 b) a traversa 
 c) schimbare 
 d) transformare 



Răspunsuri 

1 – a 
2 – c 
3 – c 
4 – d  
5 – b  
6 – c  
7 – d  
8 – a  

9 – a  
10 – b  
11 – a   
12 – b  
13 – c  
14 – c  
15 – d  
16 – a  

17 – a  
18 – d  
19 – b  
20 – c      
21 – a  
22 – d  
23 – b  
24 – a  

25 – a  
26 – d  
27 – c  
28 – b  
29 – c  
30 – a  
31 – d  
32 – c  

33 – c  
34 – b  
35 – d  
36 – a  
37 – c  
38 – b  
39 – b  
40 – d  

 

Calcularea scorului total 

 Numărul de răspunsuri 
corecte = 

 
_________________ 

Plus 4 puncte dacă ai mai 

puțin de 16 ani 

Plus 2 puncte dacă ai între 17 
și 20 de ani 

                      + 
___________________ 

 Scorul total obținut = ____________________ 

Stabilirea nivelului de potențial 

Sub medie Mediu  Peste medie Cu mult peste 
medie 

Excepțional  

1- 6  7-19 20-25 26-30 31+ 
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