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a)
b)
c)
d)

lecţia, scaunul, aluat, degeaba;
i-a, rai, n-ai, oase;
chiar, cioc, gheară, idee;
epopee, şasiuri , geantă, trecea.

7.

Există triftongi în toate cuvintele din seria:
a) aricioaică, chioară, oaie, butoiaş;
b) le-au, iau, mi-ai, aripioară;
c) lighioană, mioară, munceau, vedeau;
d) leoaică, agheasmă, ghioagă, muiat.

8.

Conţin hiat toate cuvintele din seria:
a) oaie, geamgiu, convoi, leafă;
b) doime, bienală, faeton, rochie;
c) creator, mingea, cafea, ceată
d) miere, taur, ioni, aisberg.

9.

Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) înnopta, înnota, deszăpezi, jeratec;
b) înnopta, înota, deszăpezi, jăratic;
c) înopta, înnota, deszăpezi, jăratic;
d) înopta, înota, deszăpezi, jeratic;

- 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. a b c d
întreb.
— — —
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
anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise
ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în
apreciere.
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1.

Seria cuvintelor care fac parte din vocabularul fundamental este:
a) parodie, barabulă, perie, curechi;
b) supoziţie, flagrant, a cuteza, delicios;
c) pâine, masă, frate, joi;
d) părete, erea, stolnic, vizir.

2.

Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:
a) a-is-berg, ca-nion, dist-in-cţi-e, vârst-ni-c;
b) ais-berg, ca-nion, dis-tincţ-i-e, vâr-stnic;
c) ais-berg, ca-ni-on, dis-tinc-ţi-e, vârst-nic;
d) a-is-berg, ca-ni-on, dist-inc-ţie, vârst-nic.

3.

4.

5.

6.

Grupul de litere „ge”, nu are valoarea unui sunet în toate
cuvintele din seria:
a) geam, geantă, ager, ingenios;
b) coşcogeamite, pingea, mărgele, gem;
c) ninge, degetar, tragere, rece;
d) geometrie, geamăt, geambaş, geamgiu.
Din familia lexicală a cuvântului „apă”, fac parte toţi termenii din
seria:
a) apăraie, apos, apărie;
b) apărător, apelativ, aparent;
c) apetit, aperitiv, apaş;
d) apos, apelant, apicol.
Seria care nu conţine toţi termenii din familia lexicală a cuvântului
„şcoală” este:
a) şcolar, şcolăresc, şcolărime, şcoli;
b) şcolaritate, neşcolit, scolastică, scolioză;
c) şcolări, şcolăreşte, şcolarizare, şcolăriţă;
d) şcolar, şcolăreşte, şcolăresc, şcolariza.
Conţin diftongi, toate cuvintele din seria:

10. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria:
a) despre, cocostârc, fiinţă, despot;
b) destinaţie, des, delicios, desuet;
c) desprindere, dezmoşteni, destăinui, dezarticula;
d) dezintegra, detergent, destitui, destin.
11. Este format cu sufix adjectival diminutival un cuvânt din sintagma:
a) mândruliţa mea;
b) floricică albastră;
c) merge încetişor;
d) frumuşică afacere.
12. Sunt formate prin compunere cuvintele din seria:
a) bunăvoinţă, fiindcă, apă-tare, cumsecade;
b) preşcolar, sublocotenent, strămoş, destupa;
c) transporta, CAS, înnopta, copilaş;
d) imoral, excursionist, translator, desigur.
13. Conţine numai substantivele colective formate exclusiv prin
derivare cu sufix seria:
a) stol, turmă, nucet, tiparniţă;
b) muncitorime, grup, clasă, porumbişte;
c) brădet, frunziş, apăraie, şcolărime;
d) cireadă, livadă, frunziş, florărie.
14. Cuvântul format prin conversiune (schimbarea valorii gramaticale)
este:
a) ONU;
b) binele;
c) odată;
d) octogenar.
15. În enunţul: Ioane, dragi ţi-s fetele? virgula separă:
a) o interjecţie de restul propoziţiei;
b) un substantiv în vocativ de restul propoziţiei;
c) un nume predicativ de un cuvânt incident;
d) subiectul de numele predicativ.
16. Virgulele sunt folosite corect în enunţul:
a) Arta această bucurie a tuturor ar putea, fi aşadar
argumentul expoziţiei;
b) Arta, această bucurie a tuturor, ar putea fi, aşadar,
argumentul expoziţiei;
c) Arta această bucurie, a tuturor, ar putea fi aşadar,
argumentul expoziţiei;
d) Arta, această bucurie, a tuturor, ar putea fi aşadar
argumentul expoziţiei.
17. Există regionalisme în seria:
a) pepene, căciulă, vecin, sticlă;
b) curechi, cuşmă, megieş, pestelcă;
c) varză, şcoală, geambaş, lapte;
d) aprod, vornic, hatman, fumeie.
18. Numai cuvinte polisemantice sunt în seria:
a) masă, baie, floare, război;
b) apeduct, chimie, litru, casă;
c) degetar, ocoliş, microorganism, odă;
d) odios, rimă, strofă, baie.

19. Cuvântul „raţionament”, nu este sinonim cu:
a) judecată;
b) considerent;
c) gândire;
d) inteligenţă.
20. Sunt antonime cuvintele din seria:
a) albastru – alabastru;
b) limpede – clar;
c) vorbăreţ – taciturn;
d) mare – uriaş.
21. Sunt corecte toate paronimele din seria:
a) libret militar, serbare anuară, cabinet dental, abces de
furie;
b) acces de furie, a preleva urme, cabinet dentar, livret
militar;
c) abces de furie, a prevala urme, cabinet dentar, livret
militar;
d) acces de furie, serbare anuală, livret militar, cabinet
dental.
22. Sunt omofone perechile din seria:
a) n-aş/naş, nai/n-ai, altfel/altfel, ceai/ce-ai;
b) glaciar/glacial, oral/orar, moral/amoral,
temporal/temporar;
c) viu/mort, uscat/ud, clar/opac, citeţ/ilizibil;
d) zarvă/larmă, comic/ilar, vechi/antic, uriaş/imens.
23. Nu există pleonasme în seria:
a) a convieţui împreună, de comun acord, hemoragie de
sânge;
b) dună de nisip, a conlucra împreună, altercaţie verbală;
c) a ecraniza un roman, alegeri locale, avansează încet;
d) a repeta din nou, reper orientativ, harta mapamondului.
24. Sunt monosilabice toate cuvintele din seria:
a) abia, liană, nisip, in;
b) var, şcolar, apă, sau;
c) trei, doine, arde, secat;
d) iar, nu, vrea, chiar.

a)
b)
c)
d)

geamgii, vâlcele, sandale;
geamgiii, vâlcelele, sandalele;
geamgii, vâlcelele, sandale;
geamgiii, vâlcele, sandale.

31. În propoziţia: Copii, fiţi cuminţi!, copii este în cazul:
a) nominativ;
b) acuzativ;
c) dativ;
d) vocativ.
32. Cuvântul seara are valoare morfologică de substantiv în enunţul:
a) Voi veni seara acasă;
b) Seara, e linişte;
c) Voi veni în seara aceasta;
d) Seara mă plimb.
33. În propoziţia: Pădurea părea nespus de tristă, adjectivul este la
gradul:
a) superlativ relativ;
b) superlativ absolut;
c) comparativ de superioritate;
d) pozitiv.
34. Sunt adjective în seria:
a) Avea un gând greu de stăpânit. Oamenii sunt uşor de
înşelat.
b) Testele sunt rezolvate repede. Florile sunt udate de
ploaie.
c) Vântul domol îl trezi. Vin oameni buni.
d) Vântul suflă domol. A îngheţat tun.
35. În propoziţia: El şi-a pus haina-i, există:
a) două pronume personale şi unul reflexiv;
b) două pronume reflexive şi unul personal;
c) un pronume posesiv, un pronume personal, un
pronume reflexiv;
d) trei pronume personale.
36. În propoziţia: Erau contra alor noştri, alor noştri este:
a) pronume posesiv în dativ;
b) pronume posesiv în genitiv;
c) pronume personal în acuzativ;
d) pronume posesiv în acuzativ.

25. Există numai locuţiuni în seria:
a) a da zvon, aducere aminte, pe nimic, de ispravă;
b) viţă -de -vie, a conduce o maşină, a lua în taxi, a găti
37. Există pronume demonstrativ în enunţul:
mireasa;
a) De aceea pleacă;
c) corn -de -secară, tragere de timp, ochiul -boului, tare de
b) Voi citi după aceea;
cap;
c) Creionul nu e pe cartea aceasta, ci pe aceea;
d) de-a lungul, alaltăieri -noapte, ca să, o duce cu preşul.
d) Mă gândesc la fata aceea.
26. Sunt corecte formele de plural din seria:
a) barosuri, aragazuri, boscheţi, detergenţi;
b) baroase, aragazuri, boschete, detergenturi;
c) baroase, aragaze, boschete, detergenţi;
d) barosuri, aragazuri, boschete, detergenţi.

38. Forma corectă a numeralului se află în enunţul:
a) Sora mea este în clasa doisprezecea;
b) Grupa şaptea a rămas în urmă;
c) Le-am dat amândurora un ordin;
d) Ştirile sportive se difuzează la orele optisprezece.

27. Sunt defective de plural substantivele din seria:
a) şcolar, tăiţei, zori, lapte;
b) miere, comunism, volei, ceară;
c) apă, fotbal, ochi, varză;
d) unt, icre, ceapă, lebădă.

39. Forma neologică a numeralului multiplicativ este:
a) îndoit;
b) amândoi;
c) o doime;
d) dublu.

28. Cuvintele cobză, cuc, tun, turtă se pot folosi:
a) ca substantive şi adjective;
b) ca adjective şi adverbe;
c) ca substantive şi adverbe;
d) ca adverbe şi prepoziţii.

40. Forma corectă a verbului este în exemplul:
a) Niciunul dintre ei nu aveau echipament;
b) Mă indispun ploaia şi ceaţa;
c) Efortul colegilor i-au mulţumit pe toţi;
d) Nu fii supărat!

29. În enunţul: „Băiatul văzu satul aşezat pe vârful dealului, pe sub
41. Sunt corecte formele de gerunziu:
care se scurgea pârâul şi mergea de se vărsa în Ialomiţa”, există:
a) pustiând, creind;
a) două substantive în cazul nominativ, trei substantive în
b) pustiind, creînd;
acuzativ şi un substantiv în cazul genitiv;
c) pustiind, creând;
b) trei substantive în cazul nominativ, două substantive în
d) pustiând, creînd.
acuzativ şi două în cazul genitiv;
c) două substantive în cazul nominativ, două în acuzativ şi 42. Verbul a însemna este predicativ în:
trei în cazul genitiv;
a) Munca înseamnă fericire;
d) trei substantive în cazul nominativ, unul în acuzativ şi
b) Revenirea lui a însemnat o mare bucurie;
două în cazul genitiv.
c) El înseamnă pe foaie rezultatul;
d) El înseamnă totul pentru mine.
30. Substantivele: geamgiu, vâlcea, sanda, au formele de
nominativ- acuzativ, numărul plural, articulate cu articolul hotărât: 43. Verbul este la diateza pasivă în enunţul:

a)
b)
c)
d)

Şi-a adus aminte;
A fost lăudat de profesori;
El este frumos;
Se gândeşte la mine.

44. Predicatul în enunţul: Hai zilele acestea la mine, este exprimat
prin:
a) interjecţie predicativă;
b) verb la imperativ;
c) adverb predicativ;
d) verb la indicativ.
45. În enunţul: În cetăţuia ta de ape / Dorm cântecele noastre toate
cuvântul ta este:
a) atribut adjectival, exprimat prin adjectiv posesiv;
b) atribut pronominal, exprimat prin pronume posesiv
c) atribut pronominal, exprimat prin pronume personal;
d) atribut pronominal, exprimat prin pronume reflexiv.
46. Cuvintele din propoziţia: Stropirea copiilor cu apă este interzisă,
au funcţia sintactică, în ordine:
a) subiect, atribut, complement direct, predicat verbal;
b) subiect, atribut, atribut, predicat verbal;
c) complement direct, atribut, complement indirect,
predicat verbal;
d) complement direct, atribut, atribut, predicat nominal.
47. În enunţul: Câmpia din faţa lor era semănată cu grâu, din faţa lor
are funcţia sintactică de:
a) atribut pronominal;
b) complement circumstanţial de loc;
c) complement indirect;
d) atribut substantival.

55. Există numai verbe copulative în seria:
a) a face, a avea, a vrea;
b) a deveni, a fi, a părea;
c) a avea, a fi, a vrea;
d) a ajunge, a lua, a voi.
56. Propoziţia subordonată din fraza: Oricum ai proceda, tot nu te
înţeleg, este:
a) modală;
b) condiţională;
c) concesivă;
d) directă.
57. Sunt corecte formele:
a) Mariei însuşi, băieţilor însăşi;
b) Mariei înseşi, băieţilor înşişi;
c) Mariei însăşi, băieţilor însuşi;
d) Mariei înşişi, băieţilor înseşi.
58. În fraza: L-am văzut, zise el, tocmai când vroia să plece,
propoziţiile sunt în ordine:
a) principală, incidentă, temporală, directă;
b) principală, directă, directă, subiectivă;
c) incidentă, principală, temporală, directă;
d) subiectivă, incidentă, condiţională, directă.
59. Există numai adjective fără grade de comparaţie, în seria:
a) mort, complet, unic, inferior;
b) cald, oral, simplu, dulce;
c) principal, acru, dulce, roşu;
d) optim, maxim, sobru, înalt.

60. În propoziţia: Caietele sunt ale lui Ionuţ, lui este:
a) pronume personal;
48. Pronumele interogativ din propoziţia: Cine vine la noi?, are funcţia
b) pronume posesiv;
sintactică de:
c) articol hotărât;
a) complement direct;
d) prepoziţie.
b) subiect;
c) complement circumstanţial de loc;
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d) nume predicativ.
49. În enunţul: Maria, sora prietenului meu, este studentă, structura
subliniată este:
a) subiect multiplu;
b) nume predicativ;
c) apoziţie dezvoltată;
d) apoziţie simplă.
50. Există complemente directe în propoziţiile:
a) I-a supărat pe părinţi. A aflat vestea de la mine.
b) Îmi plac fructele. S-au înţeles pe drum.
c) Au aterizat pe pistă. Merg pe stadion.
d) Mă gândesc la tine. Mă bazez pe cunoştinţe.
51. În fraza: Dacă a răspuns corect înseamnă că a înţeles,
propoziţiile sunt în ordine:
a) condiţională, subiectivă, principală;
b) subiectivă, principală, predicativă;
c) cauzală, directă, directă;
d) condiţională, principală, predicativă.
52. În fraza: Arta este o minciună care ne ajută să înţelegem
adevărul, propoziţia subliniată este:
a) atributivă;
b) completivă indirectă;
c) completivă directă;
d) subiectivă.
53. În fraza: Cum o ştia supărăcioasă, îi vorbea cu grijă, subordonata
este:
a) modală;
b) cauzală;
c) concesivă;
d) condiţională.

61. The thieves ………………through one of the windows, I’m sure.
a) may have escaped b) should have escaped c) can have
escaped d) must have escaped
62. She wanted to bury………………deep in the dark where nobody
could see……….. .
a) her/she b) herself/her c) hers/herself d) she/her
63. They have been sleeping for two hours,………..?
a) haven’t they b) do they c) have they d) don’t they
64. When…………him for the first time?
a) did you see b) did you saw c) you saw d) you seed
65. He left…………..be caught in the rain.
a) to not b) in order not to c) not so as to d) not in order to
66. She………….sleep more when she was a child.
a) is used to b) uses to c) used to d) didn’t used to
67. What…………the latest news about his accident?
a) are b) is being c) are being d) is
68. She…………..the film before she read the book.
a) had seen b) has seen c) saw d) will see
69. They…………..reading the book by the end of the week.
a) will be finishing b) will be finished c) will finish d) will
have finished
70. As long as I…………………, I will help him.
a) live b) will live c) have lived d) will be living

54. În fraza: Pâinea care te satură mai bine e aceea pe care ai dăruit- 71. She said she……………….him.
o, sunt:
a) will always love b) would always love c) would always
a) două atributive;
loving d) always loves
b) două subiective;
c) o subiectivă şi o atributivă;
72. ………….information you gave me……………very useful.
d) două completive directe.
a) A/is b) An/is c) These/is d) The/is

73. She denies……………..the money from the purse.
a) to take b) taking b) she takes d) to taking
74. She really…………..on a trip.
a) looks forward to go b) looks forward for
on going d) looks forward to going

liceale;
c. nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului
de bacalaureat.
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate,
c) looks forward candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi,
atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS".

75. The film was ………………that I left.
a) such boring b) such a boring c) so boring d) so boring a
film
76. She…………..her homework yet.
a) doesn’t finish b) didn’t finish c) hasn’t finished d) didn’t
finished
77. I usually………..late in the morning, but today I…………..early.
a) sleep/wake b) sleep/am waking c) am sleeping/am
waking d) sleep/waking
78. He ……………poems since he………………..fourteen years old.
a) had been writing/was b) was writing/had been c) has
written/has been d) wrote/was
79. She……………now. She ……….all her life.
a) is studying/has studyed b) is studying/has been studying
c) studies/has studied d) is studing/has been studing
80. She……………in that accident if that person hadn’t helped her.
a) had been killed b) had killed c) would have been killed
d) would be killed
81. Mother says I………….go out when I…………….my homework.
a) can/have finished b) can/will have finished c) can/have
been finished d) can/will finish
82. You’d better watch out, …………?
a) hadn’t you b) wouldn’t you c) had you d) would you
83. She is getting…………… .
a) more and more pretty b) more and more prettier
c) prettier and prettier d) pretier and pretier
84. I have never read…………book.
a) a most interesting b) the most interesting c) a more
interesting d) the more interesting
85. His …………….are not true because he was away
those…………….. .
a) stories/dais b) stories/days c) storys/days d) storis/days
86. The lesson is getting……………….interesting.
a) more and more b) more and most c) the more and more
d) the more and most
87. The…………….toys are old.
a) children’ b) childrens’ c) children’s d) childrens’s
88. Physics…………….very difficult.
a) were b) are c) is d) have been
89. The cat caught some…………yesterday.
a) mouse b) mice c) mouses d) mices
90. She is…………….in her class.
a) the most tall b) the taller c) the tallest d) most tallest

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
ultimul loc care asigură admiterea (în limita numărului de locuri scos la
concurs), departajarea lor se realizează folosind în ordine,
următoarele criterii:
a. media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b. media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor

