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- VARIANTA 1 - 

 
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe 

sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; 
dintre aceste patru variante una şi numai una singură reprezintă 
răspunsul corect.  

Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului 
întrebării / problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi 
răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală.     

Exemplu: 
Nr. 

întreb.
a b c d 

1  — — — 
2 — —  — 

 
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne 

de „X” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „X” şi „—” 
(exemplu:  X  ), răspunsul nu este luat în considerare (este anu-
lat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, 
modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. 

 
 
LIMBA ROMÂNĂ 
  
1. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic: 
a) Balcan B. Călin, Biniş C. Costel, Bureşcu I. Vasile, Bădrăgan V. 
Irina; 
b) Calbău R. Radu, Capră C. Ana,  Cireş B. Ionel, Căprian C. Sandu; 
c) Sasu B. Victor, Seserman I. Livia, Surdu G. Oana, Sibechi T. 
Marilena; 
d) Papuc L. Elena, Popa T. Ion,  Popescu I. Vasile, Puiu I. Ioan. 
 
2. Cuvântul meridional este în raport de antonimie cu: 
a) nordic; 
b) mediteranean; 
c) sudic; 
d) vestic. 
 
3. Alege seria în care nu există decât forme corecte ale numeralelor: 
a) şaisprezece, al şaptilea, amândorora; 
b) paisprezece, al nouălea, amândurora; 
c) şasesprezece, patrusprezece, al optilea; 
d) a douăzecia, amântrei, cinsprezece. 
 
4. Sunt derivate cu prefixul co- următoarele cuvinte din seria: 
a) coechipier, colocatar, colecist, corepetitor, conaţional; 
b) coautor, corepetitor, colocatar, coechipier, conaţional; 
c) corepetitor, coautor, colindător, colocatar, colibri; 
d) colocatar, conaţional, colnic, colocviu, colac. 
 
5. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
a) înota, înnoi, îndoi, înnota; 
b) înnota, înnoi, îndoi, înota; 
c) înnopta, înoi, îndoi, înnota; 
d) înnopta, înoi, înndoi, înota. 
 
6. Alege sensul corect asociat neologismului  solicitudine: 
a) cerere;  
b) solicitare; 
c) solitudine; 
d) grijă. 
 
7. Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria: 
a) invariabil/ nedorit, a se decava/ a se ruina; 
b) cupid/ lacom, disolut/ decăzut; 

c) elucubraţie/ divagaţie,  fortuit/ forţat; 
d) cutumă/ consuetitudine, inefabil/ fezabil. 
 
8. Sensul locuţiunii adjectivale cu dare de mână este: 
a) înstărit; 
b) generos; 
c) îndemânatic; 
d) doritor. 
 
9. Cuvântul subliniat din enunţul Probabil că ne vom întâlni la ma-
re.- este: VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
a) adverb predicativ, predicat verbal; Locotenent-colonel 
b) adverb de mod, nume predicativ;                                Marian Liviu 
c) adverb de mod, complement circumstanţial de mod; 
d) adverb de mod, fără funcţie sintactică. 
 
10. Nu există pleonasm în exemplul: 
a) Erupţia violentă a distrus satul; 
b) Cutremurul de pământ a provocat mari pagube; 
c) S-au reunit toţi pentru discuţii;  
d) Imprudenţa-i nesăbuită l-a costat viaţa. 
 
11. În enunţurile L-a căutat şi pe Mircea. L-a zărit şi el pe Mihai.- 
cuvintele subliniate sunt: 
a) conjuncţii coordonatoare; 
b) adverbe de mod; 
c) adverb de mod şi conjuncţie coordonatoare; 
d) conjuncţii subordonatoare. 
 
12. În propoziţia Fusese martor la mai multe procese ale vecinului 
său., există 
a) trei părţi de propoziţie; 
b) patru părţi de propoziţie; 
c) cinci părţi de propoziţie; 
d) şase părţi de propoziţie. 
 
13. Complementul  direct din enunţul Colegul meu poate deveni oricând un 
foarte bun atlet este: 
a) deveni; 
b) deveni un atlet; 
c) deveni foarte bun; 
d) deveni oricând. 
 
14. În propoziţiile S-a săturat de bine. Nu mai putea de bine.  
 - cuvintele subliniate sunt: 
a) complemente circumstanţiale de cauză; 
b) complemente circumstanţiale de scop; 
c) complement indirect şi complement circumstanţial de cauză; 
d) complement circumstanţial de cauză  şi complement indirect. 
 
15. Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enunţul: 
Asupră-mi te coboară...(M.Eminescu): 
a) prepoziţie+ pronume personal în acuzativ; 
b) adverb+ pronume personal în dativ; 
c) adverb+ pronume personal în genitiv; 
d) prepoziţie+ pronume personal în dativ. 
 
16. În versul eminescian Toate-s praf, lumea-i cum este şi ca dânsa 
suntem noi, verbul a fi apare ca: 
a) verb copulativ de trei ori; 
b) verb predicativ de trei ori; 
c) verb copulativ de patru ori; 
d) verb predicativ o dată şi copulativ de trei ori. 
 
17. Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul: A 
obţinut un câştig dublu. 
a) numeral ordinal; 
b) numeral cardinal propriu-zis; 
c) numeral distributiv; 
d) numeral multiplicativ. 
 
18. Sunt corect scrise toate substantivele cu articol hotărât din seria: 
a) vizitiii, arbitriii, ouălele, lalelele; 
b) vizitii, arbitrii, ouălele, lalele; 
c) vizitiii, arbitrii, ouăle, lalelele; 
d) vizitii, arbitri, ouăle, lalele. 
 
19. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din 
seria: 
a) unei mătuşi, unei fete, unei scântei, unei azalee; 
b) unei mătuşe, unei fete, unei scântee, unei azalee; 
c) unei mătuşi, unei fete, unei scântei, unei azalei; 
d) unei mătuşe, unei fete, unei scântee, unei azalei; 
 
20. Precizează numărul de propoziţii din fraza: Ni s-a părut că oferta 
nu era cine ştie ce de tentantă. 
a) două; 



b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
21. În enunţul Subsemnatul, Popescu Ion, student în anul al treilea, 
la Academia de Poliţie, vă rog să-mi aprobaţi..., există: 
a) şase atribute; 
b) cinci atribute; 
c) patru atribute; 
d) trei atribute. 
 
22. Adjectivul subliniat din enunţul Dragă mamă, ai primit scrisoarea 
pe care ţi-am trimis-o?-este în cazul: 
a) nominativ; 
b) acuzativ; 
c) vocativ; 
d) dativ. 
 
23. În enunţurile:1.Am văzut-o în parc. 2.Au cumpărat o pâine şi trei 
roşii. 3.L-au lovit cu o bâtă.- cuvântul subliniat este: 
a) pronume personal în toate enunţurile; 
b) pronume personal(1 şi 3), articol nehotărât(2); 
c) pronume personal (1), numeral cardinal(2), articol nehotărât(3). 
d) numeral cardinal(1), articol nehotărât(2 şi 3). 
 
24. Indică seria care conţine numai prepoziţii specifice pentru cazul 
genitiv: 
a) asupra, dedesubtul, contra;  
b) contrar, conform, înaintea; 
c) deasupra, datorită, graţie; 
d) împrejurul, de-a latul, mulţumită. 
 
25. Cuvântul subliniat din enunţul Discursul lui a fost apreciat. este: 
a) pronume posesiv în genitiv; 
b) pronume personal în genitiv; 
c) adjectiv pronominal în dativ; 
d) pronume personal în dativ. 
 
26. Nu poate urma subordonată predicativă după regenta: 
a) Mi-ar plăcea...; 
b) El pare...; 
c) Întrebarea ar fi...; 
d) El a ajuns.... 
 
27. Precizează felul subordonatei din fraza Cine se scoală de dimi-
neaţă departe ajunge. 
a) completivă directă; 
b) completivă indirectă; 
c) predicativă; 
d) subiectivă. 
 
28. Predicatul din enunţul Hai zilele acestea pe la mine!- este expri-
mat prin: 
a) intejecţie predicativă; 
b) verb predicativ, modul imperativ; 
c) adverb predicativ; 
d) verb predicativ, modul indicativ. 
 
29. Este corectă despărţirea în silabe: 
a) ge-o-lo-gi-e; 
b) jer-tfă; 
c) ke-tchup; 
d) Me-dgi-di-a. 
 
30. Este corect utilizat verbul subliniat în enunţul: 
a) Eu agreiez plimbările. 
b) El doreşte să aibe bani mulţi. 
c) Eu veni repede acasă. 
d) Ea creează modele apreciate. 
 
31. Precizaţi câţi diftongi sunt în enunţul Ne-om aminti cândva târziu 
de-această soartă tristă. 
a) doi; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
32. Identifică seria care conţine nume corecte de locuitori: 
a) Fălticeni- fălticenean, Severin- severinean, Iaşi- ieşan, Gura Humo-
rului- humorean; 
b) Fălticeni- fălticenean, Severin- severinean, Iaşi- ieşean, Gura 
Humorului- humorean; 
c) Fălticeni- fălticinean, Severin- severinean, Iaşi- ieşan, Gura Humo-
rului- humoreştean; 
d) Fălticeni- foticenean, Severin- severinean, Iaşi- ieşan, Gura Humo-
rului- humorean; 
 

33. Adjectivul pronominal de întărire este corect acordat în enunţul: 
a) Ea inseşi m-a rugat să vin. 
b) Tu însăţi vrei să devii jandarm. 
c) Înseşi prietenele tale ţi-au recomandat această carte. 
d) Însăşi Marcel ţi-a telefonat. 
 
34. Se scriu obligatoriu cu iniţială majusculă: 
a) pronumele de politeţe; 
b) substantivele care denumesc popoare; 
c) substantivele care denumesc pietre preţioase;  
d) numele sărbătorilor laice şi religioase. 
 
35. Există numai ortograme corecte în seria:  
a) mi-ai, m-ie, s-ar, sau, mii; 
b) s-au, ne-au, de-ai, ţi-ai, mi-i; 
c) ţi-oi, nie, s-au, la-ş, mii; 
d) dea, var, sa-r, mi-l, mi-i. 
 
36. Verbul a fi din textul Nimeni nu este obligat să scrie şi de aceea 
nu este iertat nimănui să scrie prost.(M.Eminescu), este: 
a) auxiliar; 
b) copulativ; 
c) predicativ; 
d) auxiliar şi copulativ. 
 
37. Există propoziţie simplă în varianta: 
a) Afară ninge. 
b) Citesc cartea. 
c) Oamenii sunt unul şi unul. 
d) Sunt aici. 
 
38. Cuvântul proximitate înseamnă: 
a) de importanţă majoră; 
b) apropiere; 
c) aproximaţie; 
d) banalitate. 
 
39. Conţine sufix adjectival diminutival sintagma: 
a) mândruliţa mea; 
b) biet copilaş; 
c) frumuşică afacere; 
d) micuţa lui. 
 
40. În fraza Cu cât bea, cu atât ar mai bea.-propoziţia secundară 
este: 
a) circumstanţială de mod; 
b) circumstanţială de timp; 
c) circumstanţială concesivă; 
d) circumstanţială de cauză. 
 
41. În propoziţia A mea e lacrima.- pronumele are funcţia de: 
a) subiect; 
b) atribut pronominal; 
c) complement indirect; 
d) nume predicativ. 
 
42. În fraza Să mă retrag acum din examen este cu neputinţă.- 
virgula între propoziţii este: 
a) obligatorie; 
b) facultativă; 
c) interzisă; 
d) opţională. 
 
43. Propoziţia subordonată din enunţul Chem pe cine învaţă.- devine, 
prin contragere: 
a) complement direct; 
b) complement indirect; 
c) subiect; 
d) predicat. 
 
44. Din familia lexicală a cuvântului apă fac parte: 
a) apăraie, apeduct, apos; 
b) apos, apărător, apelativ; 
c) apăsător, apicol, apetit; 
d) apicol, apos, apsidă. 
 
45. Sunt compuse toate prepoziţiile din seria:  
a) de la, în josul, cu tot cu, pe la; 
b) pe la, împreună cu, cu privire la; 
c) din pricina, de pe, în ciuda; 
d) de către, de lângă, pe sub. 
 
46. Sunt disjunctive toate conjuncţiile din seria: 
a) ori, sau, fie; 
b) şi, nici, precum şi;  
c) de, deci, aşadar; 
d) dar, însă, ci. 



 
47. În sintagma iubire platonică, cuvântul platonică are sensul de: 
a) admisibilă; 
b) plutitoare; 
c) idealistă; 
d) plictisitoare. 
 
48. În exemplele: 1. Mă duc. 2. Mă cheamă. 3. Mă doare. 4. Mă spăl.- 
pronumele sunt: 
a) reflexive(1,4); personale(2,3); 
b) personale(1,4);reflexive (2,3); 
c) reflexiv(1); personale(2,3,4); 
d) reflexive(1,3); personale(2,4). 
 
49. Fac parte din vocabularul fundamental toate cuvintele din seria: 
a) fiu, limbă, frig, lojă; 
b) zi, femeie, braţ, apă; 
c) oştire, ceaţă, vară, zdup; 
d) logofăt, păr, nas, soră. 
 
50. În propoziţia M-a cuprins dorul de ai mei.- pronumele posesiv 
este: 
a) atribut adjectival în genitiv; 
b) atribut pronominal în acuzativ; 
c) complement indirect în acuzativ; 
d) complement indirect în dativ. 
 
51. Au omofone cuvintele: 
a) sar, săi,  tei; 
b) şal, şah, vii; 
c) vor, voi, vas; 
d) zile, pun, nul. 
 
52. În enunţul Care este noul tău coleg de bancă?, cuvântul subliniat 
este: 
a) subiect; 
b) nume predicativ; 
c) complement circumstanţial de mod; 
d) atribut pronominal. 
 
53. Precizează câte dintre următoarele substantive sunt articulate: 
poezii, copiii, geamgii, codrii, basmale, fluturii 
a) toate; 
b) două; 
c) trei;  
d) niciunul. 
 
54. În exemplele:1.Vara aceasta n-am fost la mare.2.Vara merg la 
munte.3. Toată vara a stat în casă.-cuvântul subliniat este: 
a) adverb de timp în toate enunţurile; 
b) substantiv (în cazul acuzativ) în toate enunţurile; 
c) adverb de timp(2), substantiv în cazul acuzativ(1şi 3) 
d) substantiv (în cazul nominativ) în toate enunţurile. 
 
55. Cuvântul când este conjuncţie în enunţul: 
a) Când nu vii, anunţă-mă. 
b) Vino când vrei. 
c) N-are când ceri. 
d) Când a ajuns, a şi telefonat. 
 
56. Sunt omografe toate cuvintele din seria: 
a) acele/acele, veselă/veselă, cântă/cântă; 
b) profesor/profesor, vestibul/vestibul, tipic/tipic; 
c) trafic/trafic, ţarină/ţarină, antic/antic; 
d) penurie/penurie, mijloc/mijloc, caracter/caracter. 
 
57. Precizează seria cu acord corect: 
a) o carte ale cărei coperte; 
b) un caiet ale cărei foi; 
c) o colegă ai cărui părinţi;  
d) nişte colegi ai cărui prieteni. 
 
58. Cuvântul aşa din propoziţiile 1.Aşa e omul. 2.Aşa oameni, da. 3. 
Aşa să vorbeşti.- are valorile: 
a) adjective; 
b) 1, 3 adjective, 2 adverb; 
c) 1, 2 adjective, 3 adverb; 
d) 2, 3 adverbe, 1 adjectiv. 
 
59. În fraza Obiceiul lui era să meargă repede şi să privească.- 
există: 
a) două propoziţii predicative; 
b) două propoziţii circumstanţiale de mod;  
c) două propoziţii subiective; 
d) o propoziţie predicativă şi una subiectivă. 
 

60. Forma neologică a numeralului multiplicativ format de la numeralul 
cardinal doi este: 
a) îndoit; 
b) ambii; 
c) dublu; 
d) amândurora. 
 
 
LIMBA FRANCEZĂ 
 
61. Quel est le féminin du nom « acteur »? 
a) acteusse ; b) actresse ; c) acteure ; d) actrice. 
 
62. Quel est le pluriel du nom « tableau » ? 
a) tableaux ; b) tableau ; c) tables ; d) tableaus. 
 
63. Mettez l’adjectif possessif convenable: ……. amie est élève. 
a) ma ; b) mon; c) mes ; d) mienne. 
 
64. Mettez l’adjectif démonstratif convenable:  …. fleurs sont très 

belles. 
a) cette ; b) cet ; c) ces ; d) celles. 
 
65. Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Je viendrais 

te voir, si j’ …… le temps. 
a) ai ; b) avais ; c) aurais ; d) aura. 
 
66. Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Je me de-

mande s’il ……. beau demain. 
a) a fait ; b) aurait fait ; c) fera ; d) font. 
 
67. Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Il a dit 

qu’il…..  la littérature. 
a) aimer; b) aimera ; c) aimait ; d) aimons. 
 
68. Quelle est la forme correcte du verbe dans la phrase: Je ne crois 

pas qu’il …… la réponse. 
a) a su ; b) sache ; c) savait ; d) saura. 
 
69. Choisissez la forme correcte du participe passé: La gaffe que tu as 

….. est impardonnable. 
a) faite ; b) faites ; c) fait ; d) faits. 
 
70. Quel est l’adverbe de manière dérivé de l’adjectif « prudent »:  
a) imprudent ; b) prudentement ; c) prudentément ; d) prudemment. 
 
71. Trouvez l’article convenable: ……. amie est venue me voir.  
a) un ; b) une ; c) le ; d) la. 
 
72. Trouvez l’article convenable: …… problème que vous avez propo-

sé est difficile. 
a) la ; b) les ; c) l’ ; d) le. 
 
73. Choisissez la forme correcte: Nous avons acheté ….. belles fleurs. 
a) des ; b) du ; c) de ; d) de la. 
 
74. Choisissez la forme correcte: Je mange des frites avec ……. sa-

lade. 
a) du ; b) de la ; c) de l’; d) de. 
 
75. Marquez la forme correcte du pronom personnel: J’ai acheté un 

album ; je voudrais …….. montrer. 
a) te le ; b) le te ; c) te l’ ; d) te la. 
 
76. Choisissez la forme correcte du pronom possessif: Ma maison est 

plus belle que ……. 
a) le mien ; b) le tien ; c) le sien ; d) la tienne. 
 
77. Choisissez la forme correcte du pronom démonstratif: Quel livre 

préférez-vous, celui-ci ou …… ? 
a) celle ; b) ceux ; c) celui-là ; d) ceux-ci. 
 
78. Introduisez le pronom relatif convenable: Voilà le bureau …… je 

travaille. 
a) que ; b) donc ; c) qui ; d) où. 
 
79. Quelle est la forme correcte du pronom relatif? Le bâtiment devant 

…. il s’est arrêté sera démoli. 
a) lesquels ; b) où ; c) lequel ; d) auquel. 
 
80. Marquez la forme correcte: ……. les matins je me réveille à sept 

heures. 
a) tout ; b) aucun ; c) tous ; d) quelque. 
 
81. Choisissez la forme correcte: - Parlons de cette pièce de théâtre ! 

Parlons-…… ! 
a) y ; b) en ; c) la ; d) les. 



 
82. Choisissez la forme correcte : Il a vu son ami au cinéma. Il …….. a 

vu. 
a) l’y ; b) l’en ; c) en l’ ; d) les y. 
 
83. Choisissez la forme correcte: Les touristes admirent les paysages. 

Les paysages …… par les touristes. 
a) sont admirés ; b) ont admiré ; c) vont admirer ; d) admiré. 
 
84. Choisissez la forme correcte: Ils se sont …… des lettres. 
a) écrits ; b) écrire ; c) écrites ; d) écrit. 
 
85. Introduisez les pronoms convenables: Donne-moi les journaux ! 

Donne- ….- ….. 
a) les-moi ; b) moi-les ; c) les-lui ; d) me-les. 
 
86. Marquez la forme correcte du verbe: Si tu avais pris un taxi, tu 

…….. à temps à la gare. 
a) serais arrivé ; b) étais arrivé ; c) avais arrivé ; d) arriveras. 
 
87. Choisissez la forme correcte: Je ne bois pas ……..eau minérale. 
a) de l’ ; b) d’ ; c) du ; d) de la. 
 
88. Complétez la phrase: ………vous voulez manger au petit déjeu-

ner ? 
a) qu’est-ce qui ; b) qui ; c) qu’est-ce que ; d) qu’. 
 
89. Choisissez la forme correcte: C’est le stylo ……professeur. 
a) de ; b) des ; c) dé ; d) du. 
 
90. Trouvez l’antonyme de l’adjectif « fidèle »:  
a) infidèle ; b) loyal ; c) sincère ; d) fidélité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: 
1 - TIMP DE LUCRU: 180 minute. 
2 - Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct. Punctajul maxim 
al lucrării scrise: 90 de puncte. 
3 - Admiterea se face în limita numărului de locuri scoase la concurs 
în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de 
admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte. 
4 - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ADMIS” / „NEADMIS”. 
5 - În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaje egale pe ulti-
mul loc care asigură admiterea (în limita numărului de locuri scos la 
concurs), departajarea lor se realizează folosind în ordine, următoare-
le criterii: 

a. media generală obţinută la examenul de bacalaureat; 
b. media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor licea-

le; 
c. nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului 

de bacalaureat. 
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, 

candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, 
atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS". 

 


