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1) Precizează seria care conține numărul corect de litere și de sunete pentru cuvintele:
geamgiu, Gheorghe, nicicând, unchi:
a) 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 8 sunete; 5 litere, 4 sunete;
b) 7 litere, 5 sunete; 8 litere, 6 sunete; 8 litere, 8 sunete; 5 litere, 3 sunete;
c) 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 6 sunete; 5 litere, 4 sunete;
d) 7 litere, 6 sunete; 8 litere, 5 sunete; 8 litere, 7 sunete; 5 litere, 3 sunete.

2) Precizează seria care conține numărul corect de litere și de sunete pentru cuvintele:
chin, cianură, ketchup, xilofon:
a) 4 litere, 3 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 5 sunete; 7 litere, 8 sunete;
b) 4 litere, 2 sunete; 7 litere, 6 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 7 sunete;
c) 4 litere, 3 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 6 sunete;
d) 4 litere, 4 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 7 sunete; 7 litere, 8 sunete.

3) Indică seria care conține numai cuvinte accentuate corect:
a) acuarelă, dăscăliță, opis, unic;
b) adulter, epocă, motto, uliță;
c) aisberg, cetină, înadins, taliban;
d) ferigă, malefic, principe, splendid.

4) Indică seria de cuvinte care conține numai triftongi:
a) aripioară, eu, vegheau, ziceau;
b) aripioară, eu, înșeuează, pleoapă;
c) ghiceau, miau, pleoapă, scoică;
d) cearșaf, dumneaei, papuaș, toamnă.

5) Sinonimul cuvântului conjectură este:
a) supoziție;
b) împrejurare;
c) relație;
d) context.

6) Indică seria care conține antonimele contextuale pentru cuvintele subliniate din următorul
enunț: În tine încap așa de comod nenumărate înțelesuri: bucurii și necazuri, merit și
infamie, vină și pățanie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri. (I.L.Caragiale)
a) incomod, puține, resentimente, priorități;
b) neplăcut, puține, trăiri, dezinterese;
c) incomod, puține, resentimente, dezinterese;
d) incomod, numeroase, resentimente, dezinterese.

7) Sensurile următoarelor unități frazeologice a trece în revistă, dintr-un cuvânt sunt, în ordine :
a) a scrie, hotărât;
b) a publica, despotic;
c) a inspecta, imediat;
d) a revizui, numaidecât.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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8) Indică seria în care doar prima formă a cuvintelor date este corectă:
a) filigram-filigran, proroc-prooroc, bleumarin-bleumaren, delicvent-delincvent;
b) filigran-filigram, proroc-prooroc, bleumaren-bleumarin, delincvent-delicvent;
c) filigran-filigram, proroc-prooroc, bleumarin-bleumaren, delincvent-delicvent;
d) filigran-filigram, prooroc-proroc, bleumarin-bleumaren, delincvent-delicvent.

9) Precizează câte cuvinte formate prin procedeul compunerii sunt în seria: așadar, oricum, înflori,
întruna, totuși, unsprezece.
a) șase;
b) patru;
c) trei;
d) cinci.

10) Indică seria care conține numai termeni aparținând familiei lexicale a cuvântului lapte:
a) brânză, lăptăreasă, lăptărie, lăptic;
b) iaurt, lactate, lăptos, lapte;
c) lăptar, lăptăreasă, lăptărie, lăptic;
d) lactație, lăptăreasă, lăptărie, lăptic.

11) Indică seria care conține antonimele următoarelor cuvinte: egoism, francofil, profunzime,
malefic.
a) altruism, francofob, superficialitate, benefic;
b) dușmănie, francofob, superficialitate, benefic;
c) altruism, francez, superficialitate, benefic;
d) altruism, francofob, superficialitate, prieten.

12) Indică seria în care sunt corecte toate numele de locuitori derivate de la substantivele: Cipru,
Roman, Sofia, Yemen.
a) cipriot, romașcan, sofiot, yemenit;
b) cipriot, roman, sofian, yemenez;
c) cipriez, romașcan, sofiez, yemenit;
d) cipriot, romașcan, sofiot, yemenez.

13) Indică enunțul în care adjectivul pronominal de întărire este folosit corect:
a)
b)
c)
d)

Mariei însuși îi datorez mulțumiri.
- Maria, ție însuți îți datorez mulțumiri!
- Maria, ție înseți îți datorez mulțumiri!
- Maria, ție însăți îți datorez mulțumiri!

14) Precizează tipul numeralelor din următoarele enunțuri: Nu avea decât trei prieteni.; Lucrează
înzecit.; A citit lecția de două ori.; A treia dorință era imposibilă.
a) numeral ordinal, numeral multiplicativ, numeral adverbial, numeral ordinal;
b) numeral cardinal, numeral fracționar, numeral adverbial, numeral ordinal;
c) numeral cardinal, numeral multiplicativ, numeral adverbial, numeral colectiv;
d) numeral cardinal, numeral multiplicativ, numeral adverbial, numeral ordinal.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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15) Indică enunțul în care se găsește un substantiv în cazul genitiv:
a) Contrar așteptărilor tuturor, am câștigat concursul.
b) Părerea lui este corectă.
c) Reușita mea se datorează mamei.
d) Părerea lui Marcel este contestată.

16) Cuvântul ce este adverb de mod în enunțul:
a) Nu știu ce ai vorbit cu el.
b) Ce soluție ai găsit?
c) Ce frumoasă ești!
d) Are ea un ce care mă atrage.

17) Indică seria care conține numai verbe copulative:
a) a ajunge, a se face, a făgădui, a ieși, a se părea;
b) a ajunge, a fi, a ieși, a obține, a se părea;
c) a ajunge, a fi, a se face, a ieși, a sosi;
d) a ajunge, a fi, a se face, a ieși, a părea.

18) Indică seria care conține valorile morfologice corecte ale cuvintelor subliniate, din enunțurile:
Asemenea atitudine ne-a surprins.; Firește că voi lucra!; Ziua de ieri a fost interesantă.; Nu știa
nimic.
a) adjectiv participial, adverb predicativ, adverb de timp, adverb de mod;
b) adjectiv invariabil, adverb predicativ, adverb de timp, adverb de mod;
c) adjectiv invariabil, adverb predicativ, adverb de loc, adverb de mod;
d) adjectiv invariabil, adverb predicativ, adverb de timp, adverb relativ.

19) Sunt corecte toate formele de plural ale substantivelor din seria:
a) chibrite, certuri, hiaturi, suporturi;
b) aeroporturi, aragaze, bareme, monede;
c) ortodocși, mantale, pardesie, poiene;
d) cotidiane, coli, diagnosticuri, pene.

20) Precizează rolul virgulei din enunțurile următoare: Ah, ce atitudine!; El, copilul, a greșit.;
Plouă, plouă, plouă ...; Ioane, te-ai ținut de promisiune?
a) izolează o interjecție, izolează vorbirea directă de vorbirea indirectă, izolează termenii unei
repetiții, izolează un substantiv în vocativ;
b) izolează o interjecție, izolează un atribut substantival apozițional, izolează termenii unei
enumerații, izolează un substantiv în vocativ;
c) izolează o conjuncție, izolează un atribut substantival apozițional, izolează termenii unei repetiții,
izolează un substantiv în vocativ;
d) izolează o interjecție, izolează un atribut substantival apozițional, izolează termenii unei repetiții,
izolează un substantiv în vocativ.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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21) Indică seria care conține numai termeni regenți ai subordonatei subiective:
a) adverb relativ, expresie verbală impersonală, locuțiune verbală impersonală, verb reflexiv
impersonal;
b) adverb predicativ, expresie verbală impersonală, locuțiune substantivală, verb reflexiv
impersonal;
c) adverb predicativ, expresie verbală impersonală, locuțiune verbală impersonală, pronume
reflexiv;
d) adverb predicativ, expresie verbală impersonală, locuțiune verbală impersonală, verb reflexiv
impersonal.

22) Propoziția regentă a subordonatei subiective din fraza următoare este:
Văzând datele problemei, el trebuie să analizeze în profunzime pentru a ajunge la o soluție viabilă.
a) trebuie;
b) el trebuie;
c) Văzând datele problemei, el trebuie;
d) Văzând datele problemei, [...] trebuie.

23) Propoziția subordonată atributivă se află în fraza:
a) Îl iubesc pe cel care spune adevărul.
b) Îl iubesc pe care mă iubește.
c) Înțeleg ceea ce îmi spui.
d) Ce s-a spus este adevărat.

24) Alege fraza în care propozițiile se află într-un raport de coordonare disjunctivă:
a)
b)
c)
d)

Fie să se întâmple ce îți dorești!
Gândul nostru era fie să obținem totul fără efort, fie să apelăm la resurse.
Toate răspunsurile, fie complete, fie incomplete, vor fi punctate.
Fie ce-o fi, eu tot încerc!

25) Indică enunțul în care se află un subiect nedeterminat:
a) Aici se doarme bine.
b) Nu se știu rezultatele concursului.
c) Mă gândesc la rezultatele concursului.
d) - Mircea, rezolvă corect grila!

26) Indică enunțul în care se află un complement circumstanțial de timp:
a) S-a săturat de incompetentul tânăr.
b) Viața de tânăr este dinamică.
c) Îl cunosc de tânăr.
d) Greșeala semnalată a fost repede corectată de tânăr.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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27) Indică numărul complementelor și al atributelor din enunțul următor:
Din toate vorbele tale rezultă o neînțelegere a fondului problemei care nu se poate rezolva ușor.
a) patru complemente, patru atribute;
b) două complemente, patru atribute;
c) trei complemente, cinci atribute;
d) trei complemente, patru atribute;

28) Precizează numărul corect al predicatelor din fraza următoare, în funcție de tipul acestora:
Fusese scris că e posibil să încerc să ajung medic, dar adevărul e că profesia potrivită mie e alta.
a) patru predicate nominale, două predicate verbale;
b) cinci predicate nominale, un predicat verbal;
c) trei predicate nominale, trei predicate verbale;
d) două predicate nominale, patru predicate verbale;

29) Indică seria care conține părțile de vorbire prin care se exprimă numele predicative din
următoarele enunțuri: Muntele este greu de urcat.; Copilul părea cu nasul pe sus.; Vai de noi!;
Al cui este caietul?
a) adverb de mod, locuțiune adjectivală, interjecție simplă, pronume interogativ;
b) verb la supin, locuțiune adjectivală, interjecție simplă, pronume interogativ;
c) verb la supin, locuțiune adjectivală, interjecție predicativă, pronume interogativ;
d) verb la supin, locuțiune adjectivală, interjecție simplă, adjectiv pronominal interogativ.

30) Indică enunțul în care verbul la modul supin are funcția sintactică de complement indirect:
a)
b)
c)
d)

Elevul termină de analizat exercițiul.
Se cere de analizat fraza.
Discursul rectorului rămâne de analizat.
Se apucă de analizat discursul rectorului.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Cronicar din secolul XVII care a urmărit istoria Croației și Dalmației și și-a exprimat dubii și
rezerve cu privire la românii nord-dunăreni :
a) Ștefan Szamosközy
b) Ioan Lucius
c) F.I. Sűlzer
d) Martin Bielski

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
O noutate a Constituției din 1923 este introducerea Consiliului Legislativ, care trebuia să avizeze
legile, dar al cărui rol era:
a) consultativ
b) limitat
c) deliberativ
d) nelimitat

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Cronica lui Nestor păstra amintirea faptului că, la trecerea lor prin Carpații Păduroși spre Panonia,
ungurii au găsit acolo pe:
a) Români și slavi
b) Români și bulgari
c) Români și bizantini
d) Români și tătari

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Patentă imperială care desființa în mod oficial iobăgia în Transilvania a fost elaborată în anul:
a) 1848
b) 1784
c) 1781
d) 1785

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Care ideologie politică interbelică românească susținea, între 1919-1924, lupta de clasă a țărănimii
și muncitorimii împotriva burgheziei oligarhice?
a) Comunismul
b) Țărănismul
c) Liberalismul
d) Legionarismul

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Charles de Gaulle devine președinte al Franței în:
a) 1958
b) 1959
c) 1962
d) 1968

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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7) Primul umanist de origine română care a susținut unitatea de neam a românilor a fost:
a) Grigore Ureche
b) Miron Costin
c) Nicolaus Olahus
d) diaconul Coresi

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Constituție prin care se instituia un guvernământ mixt, în care, în interiorul legislativului, ponderea
Camerei inferioare, reprezentând majoritatea electoratului, să fie compensată de Camera superioară.
a) 1923
b) 1938
c) 1866
d) 1991

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Care dintre autonomiile locale era numită districtus la 1326?
a) Țara Făgărașului
b) Țara Hațegului
c) Țara Maramureșului
d) Țara Bârsei

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Lucrare, de la începutul secolului al XI-lea, care atestă cucerirea maghiară a voievodatelor conduse
de Gyla și Ahtum:
a) Podoaba istoriilor
b) Strategikon
c) Cronica lui Anonymus
d) Legenda Sfântului Gerard

11) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Elaborată de Istrate Micescu, Constituția carlistă se întemeia pe critica regimului de partide; acest
regim avea la bază doctrina neoliberalismului.

12) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Instaurate în 1711 în Țara Românească și în 1716 în Moldova , domniile fanariote au reprezentat o
formă de manifestare a crizei Imperiului Otoman; boierii români au reacționat față de noul statut
politico-juridic, prin redactarea unor memorii adresate puterilor creștine.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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13) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Regimul Antonescu a urmărit discriminarea evreilor, suspendarea activităților politice și guvernarea
prin decrete-lege; Regina Maria, mama regelui Mihai, a susținut politica antisemită a lui Ion
Antonescu.

14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
La 19 iulie 1917, în împrejurările excepționale ale Primului Război Mondial, s-a realizat o revizuire
a Constituției care era incompletă; după unirea cu Vechiul Regat a provinciilor românești
Basarabia, Bucovina și Transilvania, se punea problema unei noi constituții, pentru a reflecta noile
condiții politice, economico-sociale, etnice și instituționale.

15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Prin mirungere, domnitorii deveneau conducători politici "din mila lui Dumnezeu", ceea ce le
conferea întreaga putere în fața supușilor; poziția era întărită și de formula "de sine stătător" autocrator în greacă.

16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
În condițiile actuale, când România, ca și statele vecine, Ungaria și Bulgaria, face parte din
Uniunea Europeană, argumentul întâietății istorice nu mai are valoare politică; romanitatea
românilor nu mai are a fi demonstrată și cu atât mai puțin contestată.

17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Puterea care s-a impus în urma evenimentelor din decembrie 1989 a elaborat o nouă constituție; era
astfel reîntronat în societatea românească statul de drept, întemeiat pe suveranitatea poporului.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
În Țara Românească, în timpul regimului regulamentar, boierimea liberală se grupase în partida
națională, condusă de Ion Câmpineanu; acesta a elaborat în 1838 două documente: Act de unire și
independență și Osăbitul act de numire a suveranului românilor.

19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Regimul habsburgic s-a instaurat în Transilvania la sfârșitul secolului al XVII-lea, ca urmare a
extinderii teritoriale a Imperiului Habsburgic în sud-estul Europei; Imperiul Otoman, prin pacea de
la Karlowitz (1699), a confirmat pierderea controlului său asupra Transilvaniei.

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Prima constituție românească reglementa acordarea cetățeniei, legând-o în mod esențial de
proprietate sau de "capacități" obținute prin diplome care îngăduiau practicarea profesiunilor
liberale; Constituția din 1991 prelua din vechiul regim comunist o formă de stat, republica.

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Lege supranumită "a primei electorale"
B. Sfârșitul domniei lui Ferdinand
C. Constituția la care se revine după înlăturarea dictaturii antonesciene
a) ABC
b) ACB
c) BAC
d) CAB

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Războiul din Vietnam
B. Războiul civil din Spania
C. Războiul din Coreea
a)
b)
c)
d)

CBA
ABC
BCA
BAC

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1
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23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Nicolae Alexandru își asumă titlul de domn autocrat
B. Sfârșitul domniei lui Lațcu
C. Începutul domniei lui Roman I
a) ABC
b) CAB
c) BAC
d) BCA

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Helmuth Kohl devine cancelar al Germaniei unificate
B. Konrad Adenauer susține consolidarea democrației vest-germane
C. Charles de Gaulle își încheie al doilea mandat de președinte al Franței
a)
b)
c)
d)

ABC
BCA
BAC
CAB

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Domnia lui Ludovic I de Anjou
B. Domnia lui Carol Robert de Anjou
C. Arpad trimite o armată împotriva lui Glad
a)
b)
c)
d)

BAC
BCA
CBA
ACB

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Apariția "Dicționarului limbii române", care constituie apogeul curentului latinist
B. Realizarea dualismului austro-ungar
C. B.P. Hașdeu publică "Pierit-au dacii?"
a) ABC
b) CAB
c) CBA
d) ACB

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Adunarea unde s-a strigat: "Noi vrem să ne unim cu țara!"
B. Programul revoluționar în care se precizează: "Unirea Moldovei cu Valahia este cheia bolții fără
de care s-ar prăbuși tot edificiul național"
C. Publicarea articolului "Către frații noștri din Moldova"
a) ABC
b) BAC
c) CAB
d) ACB

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Apariția lucrării "O enigmă și un miracol istoric: poporul român"
B. Publicarea cărții "Începuturile vieții romane la gurile Dunării"
C. Este publicat studiul "Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinței românilor în Dacia Traiană"
a) ABC
b) CBA
c) CAB
d) BAC

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Dobrogea intră în componența statului muntean
B. Document al cancelariei papale în care se vorbea despre "puternicii acelor locuri"
C. Dobrotici primește titlul de despot
a) BAC
b) BCA
c) CAB
d) ACB

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi
corectă.
A. Legiuirea Caragea
B. Mihail Kogălniceanu îl elogiază pe Decebal într-un celebru discurs
C. Începutul domniei lui Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica
a) BAC
b) ABC
c) ACB
d) BCA

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) They are always willing to ________ and offer what advice they can.
a) bend an ear
b) borrow an ear
c) give an ear
d) lend an ear

2) He got the job even though he was ________.
a) dry behind the years
b) dry behind the ears
c) wet behind the ears
d) wet behind the years

3) ________, consumerism is on the rise.
a) On this day and age
b) In this age and day
c) In these days and age
d) In this day and age

4) If you want to have a pleasant office environment, you must have a good relationship with your
________.
a) colleagues
b) colleges
c) collages
d) tenants

5) Because I have to ________ to work, I waste more than two hours every day.
a) commute
b) compute
c) commence
d) contain

6) He was curious to know whether ________ to his party ________.
a) I am coming / tonight
b) I was coming / that night
c) am I coming / tonight
d) was I coming / that night

7) At the open-air concert there were ________ participants, ________ were my friends.
a) two hundreds / many of which
b) two hundred / many of whom
c) two hundred / none of which
d) two hundreds / from which many

8) Don't come home too late at night, ________?
a) do you
b) don't you
c) won't you
d) will you
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) ________ had she received the message ________ she posted it on all social media.
a) Hardly / when
b) Hardly / that
c) No sooner / when
d) No sooner / that

10) Teacher, I was able to set up the new computer all by myself! I am smart, ________?
a) am I not
b) am I
c) aren't I
d) isn't it

11) The doctor insisted ________ still during the procedure.
a) to me that I kept
b) on my keeping
c) on me to keep
d) that I be keeped

12) ________ we talked a lot about studying abroad, we ________ chose a university at home.
a) Despite / eventually
b) Whereas / at last
c) Although / eventually
d) While / at last

13) Tom's brother, ________ was caught cheating, was expelled.
a) who
b) that
c) which
d) whom

14) I ________ the essay by the time the teacher ________ the classroom.
a) will finish writing / has entered
b) will be finishing writing / will enter
c) will have finished writing / enters
d) am finishing writing / will enter

15) The head-hunter had given me his phone number, ________ was how I ________ him.
a) that / managed in contacting
b) that / succeeded to contact
c) which / succeeded in contacting
d) which / succeeded to contact

16) As he had always considered ________ to be a good policeman, ________ malicious remarks
did not bother him ________.
a) them / these / at all.
b) himself / those / enough.
c) himself / those / at all.
d) to himself / these / enough.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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17) After carrying out a thorough ________, the court decided that he was entitled to ________
a) analysis / damage.
b) analyses / damages.
c) analysis / damages.
d) analyses / damage.

18) I've never received ________ better career advice ________ my mother's.
a) a / than
b) - / then
c) a / then
d) - / than

19) This suit is ________ than the other one, but it is far ________ .
a) much less smarter / more cheap
b) much less smart / cheaper
c) much less smarter / cheaper
d) much less smart / more cheaper

20) They can't be ________ else but here. ________ must have hidden them.
a) anywhere / Someone
b) nowhere / Somebody
c) anywhere / No one
d) nowhere / Nobody

21) We are not going anywhere this summer as we________ in June.
a) are having our house redecorated
b) are to redecorating our house
c) are getting our house to redecorate
d) are having us redecorate the house

22) I had been studying so hard all day ________ I ________ asleep ________ I closed my eyes.
a) that / felled / the moment
b) and / felt / as soon as
c) so / falled / just as
d) that / fell / the minute

23) You ________ any milk as there is still some in the fridge.
a) oughtn’t have bought
b) couldn’t have bought
c) needn't have bought
d) mustn’t have bought

24) I am not sure if he ________, but if he ________, I ________him everything.
a) will come / does / will tell
b) came / had / would tell
c) has come / would / would tell
d) comes / will / will tell
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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25) It ________all night long so the river ________ its banks.
a) has been raining / had overflown
b) had been raining / overflowed
c) had rained / overflew
d) rained / had overflowed

26) I'd rather ________ so much Maths when I was a high school student.
a) hadn't studied
b) haven't studied
c) didn't study
d) not have studied

27) By going on that safari, he risks ________. Still, he is looking forward to ________ it.
a) to get injured / do
b) getting injured / doing
c) to get injured / doing
d) getting injured / do

28) Diana is never late for school so something serious ________.
a) ought have happened
b) was supposed to happen
c) should had happened
d) must have happened

29) Every tooth in my mouth seemed ________.
a) to be pained
b) to be aching
c) to have hurted
d) to be hurt

30) I'd sooner ________ hiking and ________ another week in the city.
a) go / not spend
b) went / didn't spend
c) go / not spending
d) went / not spent

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Trouvez l'antonyme du mot triste :
a) mélancolique
b) calme
c) actif
d) gai

2) ... la rentrée, je dois aller ... le médecin pour un contrȏle de routine.
a) Pour, à
b) Après, au
c) Avec, chez
d) Avant, chez

3) Ce fragment est accompagné ... notes.
a) de
b) des
c) par
d) aux

4) Trouvez l'antonyme du mot bruit:
a) silence
b) klaxon
c) perception
d) musique

5) Il n'est ... bȇte, ... paresseux, mais il ne veut pas travailler.
a) ni, ni
b) plus, ou
c) aussi, et
d) pas, maïs

6) L'année prochaine j'aimerais aller ... Japon et ... Espagne.
a) à, à
b) au, en
c) en, en
d) dans, en

7) Voilà le village ... j'ai passé mon enfance.
a) que
b) où
c) dont
d) à quoi

8) ... maison est située au centre-ville, tandis que … se trouve dans la banlieue.
a) Vôtre, la notre
b) Votre, la notre
c) Vôtre, la nôtre
d) Votre, la nôtre
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) L'enfant a ... mangé, il n'a ... laissé dans l'assiette.
a) toute, plus
b) tous, pas
c) tout, pas encore
d) tout, rien

10) Ma voisine, quand je ... rencontre, je ... dis bonjour.
a) la, lui
b) lui, lui
c) la, la
d) lui, la

11) Je ... ai téléphoné pour ... inviter au théȃtre.
a) leurs, les
b) les, les
c) leur, les
d) l', l'

12) Je ne fais que 5 minutes à pied jusqu'à l'école, je n'habite pas …
a) près
b) loin
c) proche
d) lointain

13) Marie avait des (journal) ouverts sur ses (genou).
a) journals, genous
b) journaux, genoux
c) journals, genoux
d) journaux, genous

14) Ma fille a acheté ... tapis modernes pour son appartement.
a) le
b) la
c) un
d) des

15) Les ... dames sont soupçonneuses.
a) vieux
b) vieilles
c) vieils
d) vieille

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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16) Dans cette ville il y a de ... bâtiments et constructions ...
a) nombreux, modernes
b) nombreuses, modernes
c) nombreus, moderne
d) nombreux, moderne

17) Les enfants ont fait le ... - tour de la ville dans une heure et ...
a) demi, demie
b) demi, demi
c) demie, demi
d) demie, demie

18) ... réponse est aussi ... que ses réponses.
a) Ton, bon
b) Ton, bons
c) Ta, bonne
d) Ta, bonnes

19) Les yeux ... de Pierre ont rendu folles toutes les filles.
a) bleux ciel
b) bleus ciels
c) bleu ciel
d) bleu cieux

20) Ta chambre est trop ... pour y placer ... armoire.
a) petit, l'
b) petite, cette
c) petite, cet
d) petit, ce

21) ... opinion devrait être respectée.
a) Toute l'
b) Toute
c) Tout
d) Nulle

22) Il n'a pas su que ses parents ... avec son professeur principal.
a) ont discuté
b) discutent
c) discutait
d) avaient discuté

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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23) Il ... le lundi prochain pour la montagne.
a) parts
b) est parti
c) partira
d) a parti

24) On annonce qu'il ... chaud aujourd'hui.
a) fait
b) faisait
c) a fait
d) avait fait

25) ... il fait mauvais, Marcel reste à la maison et lit son livre préféré.
a) À cause de
b) Parce qu'
c) Comme
d) De peur de

26) Il est nécessaire qu'il ... nous aider.
a) vient
b) viens
c) viendra
d) vienne

27) Paul et Yvonne sont … dans le train, mais ils n'ont pas encore … les bagages dans le coffre.
a) montés, monté
b) monté, montés
c) montées, montés
d) monté, monté

28) Mireille s'est fâchée, … elle est sortie de la salle sans rien dire.
a) parce qu'
b) pour qu'
c) bien qu'
d) donc

29) Les fleurs que ma mère a ... sont très belles.
a) reçu
b) reçus
c) reçues
d) reçue

30) Il y a deux semaines, Marie ... de Moscou.
a) revient
b) reviendra
c) a revenu
d) est revenue
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Wer anderen eine Grube gräbt, .....
a) fällt selbst hinein.
b) fehlt selbst hinein.
c) fühlt selbst hinein.
d) füllt selbst hinein.

2) Er kann die Freude der anderen nicht ertragen, .....
a) er ist rot vor Sorgen.
b) gelb vor Neid.
c) grün vor Angst.
d) weiß wie Wachs.

3) Wer zuletzt lacht,....
a) hat Humor.
b) lacht gerne.
c) weint nicht.
d) lacht am besten.

4) Versuchen Sie jetzt tief .....
a) ein atmen!
b) einatmen!
c) einzuatmen!
d) zu einatmen!

5) ..... die Konferenz stattfindet, werden die Handys ausgeschaltet.
a) Während
b) Als
c) Ob
d) Obwohl

6) ..... man einen Vertrag unterschreibt, soll man ihn aufmerksam lesen.
a) Indem
b) Nachdem
c) Bevor
d) Vor

7) Ich suche meinen Hut, ohne ..... ich nie ausgehe.
a) die
b) den
c) der
d) das

8) ..... ich ganz gesund lebe, klopft mein Herz manchmal so komisch.
a) Weil
b) Trotzdem
c) Denn
d) Obwohl
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) Der Wettbewerb, an ...... die Sportler teilgenommen haben, war ziemlich hart.
a) den
b) dem
c) dessen
d) der

10) ..... ich im September nach Paris fahre, besuche ich den Louvre.
a) Als
b) Wenn
c) Wann
d) Wen

11) Bietet er dem Gast Kaffee an? Ja, er bietet ..... ..... an.
a) ihn ihm
b) ihm ihn
c) es ihm
d) es ihn

12) Im Zug sind ..... freien Sitzplätze mehr.
a) keine
b) keinen
c) kein
d) keines

13) Der Gärtner pflegt .....
a) der Hof und der Garten.
b) das Hof und das Garten.
c) den Hof und den Garten.
d) den Hof und das Garten.

14) Montags sind ...... ...... geschlossen.
a) alle - Museum
b) alles - Museen
c) alle - Museen
d) allen Museums

15) Eduard erzählt ….. eine lustige Geschichte.
a) den Freunde.
b) der Freunde.
c) den Freunden.
d) die Freunden.

16) Wie heißt der Regisseur dieses ..... Films?
a)
b)
c)
d)

tolles
toller
tollen
tolle

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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17) Die Sekretärin ....... ....... spricht mit dem ......
a) dem Direktor - Student.
b) des Direktors - Student.
c) des Direktors - Studenten.
d) des Direktor - Studenten.

18) ....... Handy gehört dir?
a) Welcher
b) Welche
c) Welches
d) Welchen

19) ...... arbeitet der Ökonom zusammen? ..... dem Ingenieur.
a) Mit wem - Mit
b) An wem - An
c) Zu wem - Zu
d) Von wem - Von

20) Der Forscher ist stolz .... ..... Resultate seiner Recherche.
a) über die
b) von den
c) um die
d) auf die

21) Sie studieren nicht nur Deutsch,..... Spanisch.
a) denn nur
b) noch nicht
c) als auch
d) sondern auch

22) ...... freut sie sich so sehr? ...... die kommende Party.
a) Woran - An
b) Worüber - Über
c) Worauf - Auf
d) Wovon - Von

23)

Der Weihnachtsbaum ist am Heiligabend ...... ......
a) geschmückt geworden.
b) geschmückt worden.
c) schmücken geworden.
d) schmücken worden.

24) Dem Kranken ..... das Rauchen .....
a) wurde - verboten.
b) wurde – verbieten.
c) wurde – vergeboten.
d) wurde – geverboten.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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25) Er ..... dir helfen, wenn er .....
a) hätte – konnte.
b) wäre – könnte.
c) würde – könnte.
d) würde – konnte.

26) Die Pizzeria ..... vor kurzem .....
a) wurden – eröffnet.
b) wurde – eröffnet.
c) würde – erröffnet.
d) wurde – geeröffnet.

27) Träumen Sie auch ..... einer Weltreise?
a) über
b) an
c) auf
d) von

28) Der Text ist ins Deutsche ...... ......
a) übergesetzt geworden.
b) übersetzt geworden.
c) übersetzt werden.
d) übersetzt worden.

29) Er ist .... ..... Bedeutung seiner Arbeit überzeugt.
a) mit der
b) von der
c) zu der
d) an der

30) Wo gibt es hier eine Bäckerei? Um die Ecke ist .....
a) eins.
b) eine.
c) einer.
d) einen.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Сын поблагодарил …………… родителей.
a) свой
b) своих
c) свои
d) своим

2) Ваши родители живут в .......... ........ деревне.
a) маленькой/ морской
b) маленькая/ морская
c) маленькую/ морской
d) маленькой/ морскую

3) Археологические открытия рассказывают о культуре …………… людей.
a) античным
b) античные
c) античных
d) античный

4) Я стараюсь не пропустить ни одного …………… фильма.
a) интересным
b) интересный
c) интересного
d) интересные

5) Отец шёл …………… шагами.
a) большой
b) большими
c) большие
d) большое

6) Митя стал интересоваться …………… новостями.
a) всем
b) всеми
c) все
d) всю

7) Молчание её казалось …………… .
a) опасным
b) опасное
c) опасном
d) опасный

8) Он очень любит рисовать. Он мечтает стать...... .
a) певцом
b) врачом
c) агрономом
d) художником

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) «У тебя болит голова, мама?» - спросила она.
a) Она спросила если у мамы болит голова.
b) Она спросила болит ли у мамы голова.
c) Она спросила, что болит у мамы голова.
d) Она спросила, что болит маму голова.

10) День …………… дня вянут листья.
a) вокруг
b) ото
c) над
d) вопреки

11) Дочь посоветовалась с матерью о поездке …………… Москву.
a) в
b) для
c) против
d) об

12) При обсуждении этого вопроса …………… ними возникли большие разногласия.
a) между
b) для
c) согласно
d) в

13) Анна хочет поехать в Италию через …………… .
a) неделя
b) неделе
c) недели
d) неделю

14) Через два…………… у меня будет день рождения.
a) день
b) дня
c) лнём
d) дню

15) Анна должна купить …………… .
a) журнала
b) журналу
c) журнал
d) журналом

16) Это памятник …………… .
a) Пушкину
b) Пушкина
c) Пушкин
d) Пушкине

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) Этот ребёнок гуляет в новом …………… .
a) саду
b) сад
c) сада
d) садом

18) Работа над …………… начинается со сценария.
a) фильма
b) фильм
c) фильмом
d) фильмы

19) О ком вы думаете чаще всего?
a) Oтец.
b) Об отце.
c) К отцу.
d) За отца.

20) Ради …………… он готов на всё.
a) деньги
b) деньгами
c) денег
d) деньгах

21) Когда я спешу, то еду в университет …………… .
a) автобусом
b) автобус
c) автобуса
d) с автобусом

22) У моего старшего брата не было …………… .
a) автомобиль
b) автомобиля
c) автомобилем
d) автомобили

23) На экзамене по математике она …………… хорошую отметку.
a) получила
b) получили
c) получить
d) получил

24) Турист ……… в магазин и …… продавца, сколько стоит самовар.
a) зайти/ спрашивает
b) зайдут/ спросят
c) зашёл/спросил
d) зайдёшь/спросишь

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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25) …………… двенадцать часов ночи.
a) Были
b) Было
c) Была
d) Был

26) Он …………… говорить без ошибок.
a) могу
b) можешь
c) можем
d) может

27) Он .....с собой рисунки и краски.
a) принесла
b) принесли
c) принёс
d) принесёте

28) Друзья поехали ……… после вечеринки.
a) дома
b) домой
c) домами
d) дом

29) Летом я ........ в парк и катаюсь на лодке.
a) идут
b) хожу
c) идёшь
d) плыву

30) Впереди нас …………… трое мужщин.
a) шагали
b) шагаю
c) шагал
d) шагала

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Elige la variante correcta:
Esta situación es poco familiar para mí. Es un asunto ….. .
a) pariente
b) conocido
c) natural
d) desconocido
2) El sustantivo derivado del verbo reír es:
a) la risa
b) el reído
c) el riso
d) el risco
3) Elige la variante correcta:
Mi compañero de trabajo siempre va de compras a Roma. Es muy elegante. Él es ….. .
a) ordinario
b) cursi
c) distinguido
d) presumido
4) Elige la variante correcta:
-Mira, este vestido de novia es precioso. - Sí, pero ….. de allí me gusta más.
a) aquel
b) aquello
c) ese
d) aquella
5) Elige la variante correcta:
Mi mejor amigo se ha comprado este mes ….. moto de marca.
a) un
b) la
c) una
d) unos
6) El antónimo de arrogante es:
a) soberbio
b) humilde
c) creído
d) elegante
7) El plural de marroquí es:
a) marroquinos
b) marroquíes
c) marroquis
d) marroquios

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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8) Elige la variante correcta:
No nos favorece nada ….. enfoque que propones.
a) ese
b) eso
c) esa
d) esos
9) Elige la variante correcta:
¿A quiénes les gustan …..?
a) los éxamenes
b) los examenes
c) los examénes
d) los exámenes
10) Elige la variante correcta:
- ¿Todavía no le has dado ….. foto a Teresa? Por favor, ¡…..!
a) la, dásela
b) el, dáselo
c) lo, dáselo
d) le, dásele
11) Sustituye el verbo marcado por su sinónimo:
Los turistas están contemplando La Guernica de Picasso.
a) están complaciendo
b) está mirando
c) están observando
d) está alabando
12) El sinónimo del verbo equivocarse es:
a) ocultar
b) fallar
c) arreglar
d) limitar
13) Elige la variante correcta:
Cuando salimos, mis amigos y yo preferimos pagar a escote.
a) pagar cada uno la parte que le corresponde.
b) pagar por turno.
c) pagar uno de nosotros cada tres veces.
d) gastar mucho dinero.
14) Elige la variante correcta:
Para viajar, hay que ….. el dinero por la moneda del país de destino.
a) invertir
b) ahorrar
c) cambiar
d) gastar
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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15) Elige la variante correcta:
"¡Sal de mi habitación!" me dijo.
a) Me dijo que saldría de su habitación.
b) Me dijo que salga de su habitación.
c) Me dijo que saliera de su habitación.
d) Me dijo que saldré de su habitación.
16) Elige la variante correcta:
Si ….. buen tiempo, ….. un paseo por el parque.
a) haría, daríamos
b) hará, daremos
c) hice, damos
d) hace, daremos
17) Elige la variante correcta:
Por mucho que se ….., nunca será un genio de las matemáticas.
a) esforzará
b) esfuerza
c) esforzaría
d) esfuerce
18) Elige la variante correcta:
Mi madre dice que no hagamos tanto ruido, que le duele la cabeza.
a) Niños, ¡no hagáis tanto ruido!
b) Niño, ¡no hagas tanto ruido!
c) Niños, ¡haced ruido!
d) Niño, ¡haz ruido!
19) Elige la variante correcta:
….. localizarte no sé cuanto tiempo y nada, ¿dónde te has metido?
a) Tengo que
b) Llevo intentando
c) Sigo deseando
d) Voy buscándote
20) Elige la variante correcta:
Les escribiré a mis padres en cuanto ….. una decisión.
a) tomaré
b) tome
c) tomé
d) tomaba
21) Elige la variante correcta:
Es necesario que mi padre ….. ese problema cuanto antes.
a) resuelva
b) haya resuelto
c) resuelve
d) resolverá
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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22) Elige la variante correcta:
Miguel, ¿estás …..?
a) desperto
b) despertado
c) despiertado
d) despierto
23) Elige la variante correcta:
He resuelto todos los problemas ….. me lo manden.
a) sin
b) aunque
c) sin que
d) que
24) Elige la variante correcta:
Ayer ….. huelga en el metro, así que ….. que ir andando al instituto.
a) ha habido, he tenido
b) había, tuve
c) ha habido, tenía
d) había, he tenido
25) Elige la variante correcta:
-¿Te has enterado? Luisa está ….. profesora ….. Sevilla.
a) de, a
b) con, de
c) de, en
d) con, a
26) Elige la variante correcta:
Los muebles viejos se encontraban en el cuarto de ….. .
a) adelante
b) atrás
c) apenas
d) además
27) Elige la variante correcta:
El sol entraba ….. la ventana y prometía un día espléndido.
a) por
b) para
c) en
d) de
28) Elige la variante correcta:
Este año ….. los árboles del jardín.
a) hemos podado
b) podemos
c) hemos podido
d) podásteis
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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29) Elige la variante correcta:
Esa chaqueta de ….. es más bonita que aquella del escaparate.
a) allí
b) ahí
c) aquí
d) allá
30) Elige la variante correcta:
Creo que no dejaría España .…. nada en el mundo.
a) para
b) a
c) por
d) con

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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