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LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ  
 

- 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 anulat). De asemenea, pe Foaia 
de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot 
produce confuzie în apreciere. 
 
LIMBA ROMÂNĂ 
  
1. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 
a) cab-lu, prie-ten, cal-cul; 
b) ca-blu, pri-e-ten, cal-cul; 
c) ca-blu, pri-e-ten, ca-lcul; 
d) cab-lu, priet-en, calc-ul. 
 
2. În cuvintele piatră, pieton, pin, litera i notează, în ordine: 
a) o semivocală, o vocală, o vocală; 
b) o vocală, o vocală, o vocală; 
c) o semivocală, o semivocală, o semivocală; 
d) o semivocală, o semivocală, o vocală. 
 
3. Numărul de litere este egal cu numărul de sunete numai în cazul 

cuvintelor din seria: 
a) barem, excavator, ceapă; 
b) chin, ghindă, excursie; 
c) solist, piersică, croitor; 
d) amintire, el, ghem. 
 
4. Este corectă forma: 
a) fluient; 
b) înorat; 
c) respectuos; 
d) creiat. 
 
5. Sensul cuvântului escapadă este: 
a) intrare într-o capcană; 
b) ieşire, uneori nepermisă şi ascunsă, de scurtă durată, cu scopul de a 

petrece; 
c) suire, căţărare, ascensiune; 
d) acţiunea de a ocoli şi rezultatul ei. 
 
6. Seria care conţine numai neologisme este: 
a) specializare, incalculabil, olfactiv; 
b) tată, uliţă, înalt; 
c) harbuz, vanitate, acaret; 
d) câine, martie, oxid. 
 

7. Sunt derivate toate cuvintele din seria: 
a) pitic, arămiu, culoare; 
b) pistrui, (a) deschide, floare; 
c) supărăcios, (a) înşira, benzinărie; 
d) rece, nefiresc, neaoş. 
 
8. Cuvintele: fărădelege, câine-lup, C.E.C. sunt: 
a) derivate cu prefix; 
b) derivate cu sufix; 
c) compuse; 
d) obţinute prin conversiune. 
 
9. Cuvintele zgârcit şi  generos sunt: 
a) sinonime; 
b) antonime; 
c) omonime; 
d) paronime. 
 
10. Cuvintele casier şi cazier sunt: 
a) sinonime; 
b) antonime; 
c) paronime; 
d) cuvinte polisemantice. 
 
11. Enunţul în care există un pleonasm este: 
a) Aeronava a aterizat în siguranţă pe pământ. 
b) În această noapte vor fi averse. 
c) Şi-a expus foarte clar părerea. 
d) Salariul său va creşte cu 5 %. 
 
12. Sensul locuţiunii cu dare de mână este: 
a) fragil; 
b) înstărit; 
c) strângător; 
d) hoţ. 
 
13. Seria care conţine substantive defective de plural este: 
a) stilou, pisică, nume; 
b) unt, sete, curaj; 
c) elefant, lăcustă, piatră; 
d) învăţătoare, casă, buzunar. 
 
14. Conţine numai forme corecte de genitiv-dativ seria: 
a) pisicii, mamei, hârtiei; 
b) pisicii, mamii, hârtiii; 
c) pisicei, mamii, hârtiei; 
d) pisicei, mamei, hârtii. 
 
15. Cuvântul subliniat în enunţul: S-a pus problema unei evoluţii 

neaşteptate a situaţiei. este: 
a) adjectiv pronominal nehotărât; 
b) pronume nehotărât; 
c) articol nehotărât; 
d) numeral cardinal. 
 
16. Cuvântul lui este articol hotărât în enunţul: 
a) Câinele lui se numeşte Lord. 
b) Lui i-am împrumutat cartea. 
c) Sora lui Bogdan este medic. 
d) Datorită lui a câştigat. 
 
17. Seria care conţine exclusiv adjective fără grad de comparaţie este: 
a) curat, rece, simpatic; 
b) viu, superior, optim; 
c) chimic, prietenos, principal; 
d) slab, ateu, inferior. 
 
18. Sunt invariabile toate adjectivele din seria: 
a) albastru, bun, negru; 
b) gri, propice, cumsecade; 
c) clar, violet, ferice; 
d) alb, ciudat, caraghios. 
 
19. Enunţul în care apare un pronume de politeţe este: 
a) Dânşii au ales un alt traseu. 
b) I-ai întâlnit şi pe ei. 
c) Dumnealor au fost ospitalieri. 
d) Voi aţi întârziat. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
Locotenent colonel 
                               Postelnicu Ionel 



20. În enunţul: Dumneata ştii şi eu nu ştiu – zise el cu îndrăzneală., 
secvenţa subliniată reprezintă: 

a) o apoziţie dezvoltată; 
b) un cuvânt incident; 
c) o propoziţie incidentă; 
d) o frază incidentă. 
 
21. Adjectivul pronominal de întărire este folosit corect în varianta: 
a) Maria înseşi a fost surprinsă de cadoul nostru. 
b) Maria însăşi a fost surprinsă de cadoul nostru. 
c) Maria însuşi a fost surprinsă de cadoul nostru. 
d) Maria înşişi a fost surprinsă de cadoul nostru. 
 
22. Fraza care are organizarea sintactică: circumstanţială de timp – 

principală – atributivă este: 
a) Când a început proiectul, a primit o scrisoare care l-a impresionat. 
b) Când a venit ploaia, erau în magazin. 
c) Chiar dacă nu mi-a plăcut, am făcut ce mi s-a cerut. 
d) Ieri a încercat să vopsească gardul pe care l-a construit vecinul. 
 
23. Cuvântul ceartă conţine: 
a) şase litere şi şase sunete; 
b) şase litere şi cinci sunete; 
c) şase litere şi patru sunete; 
d) cinci litere şi şase sunete. 
 
24. În cuvântul consimţământ, accentul se pune pe: 
a) prima silabă; 
b) a doua silabă; 
c) a treia silabă; 
d) ultima silabă. 
 
25. Propoziţia subordonată din fraza: Trebuie să rămânem uniţi. este: 
a) completivă directă; 
b) completivă indirectă; 
c) subiectivă; 
d) predicativă. 
 
26. În fraza: Tata ne-a spus că lucrurile astea sunt serioase şi că nu trebuie 

să ne amuzăm. există: 
a) şase propoziţii; 
b) cinci propoziţii; 
c) patru propoziţii; 
d) trei propoziţii. 
 
27. Indicativul prezent al verbelor a şti, a veni, a scrie, persoana a II-a 

singular, este corect în seria: 
a) ştiu, vin, scriu; 
b) ştii, vii, scrii; 
c) şti, vi, scri; 
d) ştie, vine, scrie. 
 
28. Formele corecte de imperativ ale verbului a fi, la persoana a II-a 

singular, sunt: 
a) Fi!, Nu fi! 
b) Fii!, Nu fi! 
c) Fii!, Nu fii! 
d) Fi!, Nu fii! 
 
29. Sensul neologismului a abroga este: 
a) a încuviinţa o acţiune a cuiva; 
b) a înălţa un steag; 
c) a anula o lege, o dispoziţie oficială; 
d) a face un compromis. 
 
30. Seria care conţine exclusiv adverbe de mod este: 
a) bine, frăţeşte, aşa; 
b) acasă, curând, deodată; 
c) azi, sus, curând; 
d) agale, ieri, departe. 
 
31. Substantivul soră este folosit corect în cazul dativ în enunţul: 
a) Îi fac surorii mele un cadou. 
b) Îi fac soră-mi un cadou. 
c) Îi fac lu sora mea un cadou. 
d) Îi fac la sora mea un cadou. 
 
32. Există numai prepoziţii specifice cazului genitiv în seria: 
a) asemenea, asupra, conform; 
b) asupra, contra, împotriva; 
c) graţie, datorită, potrivit; 
d) despre, pentru, lângă. 

 
33. Sunt derivate cu sufix toate cuvintele din seria: 
a) argintar, frăţeşte, studenţime; 
b) gros, învăţător, clar; 
c) actor, peşte, copilandru; 
d) miel, cartuş, creţe. 
 
34. Cuvântul troian are în structură: 
a) un hiat şi un diftong; 
b) un diftong; 
c) un triftong; 
d) un hiat. 
 
35. Cuvântul aş din enunţul: Aş! Nu ştii ce obraznic s-a făcut! este: 
a) verb auxiliar; 
b) interjecţie; 
c) substantiv; 
d) verb predicativ. 
 
36. Cuvântul subliniat în enunţul: Vrea să afle cine a ajuns la destinaţie. 

este: 
a) pronume relativ, complement direct; 
b) pronume relativ, subiect; 
c) pronume nehotărât, subiect; 
d) pronume interogativ, complement direct. 
 
37. Există o atributivă în fraza: 
a) Ideea să rămână în cabană le-a plăcut. 
b) Ar vrea să ştie adevărul. 
c) Trebuie să ne grăbim acum. 
d) Îi pare rău că rămâne acolo. 
 
38. Pot avea omonime toate cuvintele din seria: 
a) păr, liceu, cartier; 
b) actor, cui, albastru; 
c) râs, banc, liliac; 
d) pin, tastatură, automobil. 
 
39. Există un nume predicativ exprimat prin verb la modul infinitiv în 

exemplul: 
a) E de aşteptat să reuşim. 
b) Visul lui este de a călători cât mai mult. 
c) Problema este cum ne întoarcem. 
d) Actorul a fost aplaudat. 
 
40. Conjugarea verbului din enunţul: Văd mulţi oameni fericiţi. este: 
a) I; 
b) a II-a; 
c) a III-a; 
d) a IV-a. 
 
41. În enunţul: Lucrările au fost redactate deja., predicatul este: 
a) nominal; 
b) verbal, exprimat printr-un verb la diateza activă; 
c) verbal, exprimat printr-un verb la diateza pasivă; 
d) verbal, exprimat printr-o locuţiune verbală.  
 
42. Virgula nu a fost folosită corect în enunţul: 
a) Deşi răcită, a ieşit la plimbare cu noi. 
b) Astâmpără-te, copile! 
c) Cerul, nu se mai zărea. 
d) Ai carte, ai parte. 
 
43. Seria alcătuită exclusiv din cuvinte scrise corect este: 
a) gheaţă, chiar, gheată; 
b) ghiaţă, chiar, gheată; 
c) gheaţă, chear, gheată; 
d) ghiaţă, chiar, ghiată. 
 
44. Acordul este realizat incorect în enunţul: 
a) Niciunul dintre ei nu o contrazice pe mama. 
b) Fiecare dintre voi a răspuns corect. 
c) Băiatul şi verişoarele sale au plecat. 
d) Rezultatul de la teste i-au încurajat pe candidaţi. 
 
45. Enunţul scris corect este: 
a) Sa-r putea săi vadă pe fii săi. 
b) S-ar putea s-ăi vadă pe fiii să-i. 
c) S-ar putea să-i vadă pe fiii săi. 
d) Sar putea să-i vadă pe fiii săi. 
 
 



46. Sunt corecte toate formele de condiţional-optativ din seria: 
a) (mi-) ar place, ar vede, ai ştii; 
b) (mi-) ar plăcea, ar vedea, ai şti; 
c) (mi-) ar plăcea, ar vede, ai ştii; 
d) (mi-) ar place, ar vedea, ai şti. 
 
47. Propoziţia principală din fraza: Îi părea rău că trebuia să anunţe când 

va avea loc plecarea. este: 
a) Îi părea rău; 
b) că trebuia; 
c) să anunţe; 
d) când va avea loc plecarea. 
 
48. Primul predicat din fraza: Ai să faci cum spunem noi. este: 
a) ai; 
b) ai să faci; 
c) să faci; 
d) spunem. 
 
49. În enunţurile: Când doi se ceartă, al treilea câştigă. şi Amândoi ştiau 

adevărul. apar, în ordine: 
a) un numeral cardinal, un numeral ordinal, un numeral distributiv; 
b) un numeral cardinal, un numeral ordinal, un numeral colectiv; 
c) un numeral ordinal, un numeral cardinal, un numeral fracţionar; 
d) un numeral ordinal, un numeral ordinal, un numeral cardinal. 
 
50. Partea de propoziţie subliniată în enunţul: Le-a cerut elevilor o 

explicaţie. este: 
a) complement indirect în acuzativ; 
b) complement indirect în dativ; 
c) complement indirect în genitiv; 
d) complement direct în acuzativ. 
 
51. Cuvântul subliniat în enunţul: E bine că se gândeşte numai la reuşită. 

este: 
a) pronume reflexiv; 
b) pronume demonstrativ; 
c) pronume personal; 
d) pronume posesiv. 
 
52. Cuvântul o are valoare morfologică de pronume personal în enunţul: 
a) A întâlnit-o la teatru. 
b) A cumpărat o carte şi trei caiete. 
c) O, ce frumoasă este! 
d) Îşi doreşte o bicicletă.  
 
53. Cuvântul subliniat în enunţul: Tinerii s-au pregătit pentru acest concurs. 

este format prin: 
a) derivare cu prefix; 
b) derivare cu sufix; 
c) compunere; 
d) schimbarea valorii gramaticale. 
 
54. Prin contragerea propoziţiei subordonate din fraza: Ziua care este bună 

se cunoaşte de dimineaţă. se obţine: 
a) un complement indirect; 
b) un nume predicativ; 
c) un atribut; 
d) un complement direct. 
 
55. Subiectul din propoziţia: Astăzi vom afla rezultatele. este: 
a) inclus; 
b) subînţeles;. 
c) simplu; 
d) multiplu. 
 
56. Sinonimul cuvântului solicitare este: 
a) grijă; 
b) singurătate; 
c) cerere; 
d) promptitudine. 
 
57. Conţine doar nume corecte de locuitori seria: 
a) fălticenean, oltian, clujan; 
b) fălticenean, oltean, clujean; 
c) fălticenian, oltian, clujian; 
d) fălticinean, oltean, clujian. 
 
 
 
 
 

58. Conţin diftongi toate cuvintele din seria: 
a) careu, pian, lin; 
b) oaie, cui, miere; 
c) alee, sfios, elefant; 
d) leoaică, vie, afacere. 
 
59. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: 
a) mână, foc, pâine; 
b) casă, curechi, postelnic; 
c) recensământ, apotecă, mamă; 
d) vătaf, ipotenuză, a fi. 
 
60. Sunt monosilabice toate cuvintele din seria: 
a) pariu, chef, scrisoare; 
b) fericit, ploi, individ; 
c) pod, noi, unchi; 
d) cadou, caz, sărbătoare. 
 
LIMBA ENGLEZĂ 

 
61. I can’t help … at your funny jokes. 
a) laughing 
b) laugh 
c) to laugh  
d) to laughing 
 
62. Tell me the truth about her illness, … ? 
a) shall you? 
b) can you? 
c) should you? 
d) will you? 
 
63. What … when I called you yesterday?  
a) were you doing 
b) was you doing 
c) you were doing 
d) have you been doing 
 
64. She hasn’t visited her grandparents … two months.  
a) since 
b) for 
c) from 
d) until 
 
65. It’s time she…………….her mind about him. 
a) makes up 
b) will make up 
c) would make up 
d) made up 
 
66. The maid … her chores in the house yet. 
a) didn’t finish 
b) hasn’t finished 
c) haven’t finished 
d) isn’t finished 
 
67. You … talk to her about your problems.  
a) will 
b) need 
c) should 
d) ought 
 
68. Take your umbrella … it rains. 
a) in case 
b) as long as 
c) unless 
d) otherwise 
 
69. “I will call you after I … at home, I promise.” 
a) arrived 
b) will arrive  
c) would arrive 
d) arrive 

 
70. They made him … under the circumstances. 
a) to confess 
b) confessing 
c) confess 
d) to have confessed 
 
 
 



71. Her work actually seems to be …………….than mine. 
a) badder 
b) worser 
c) worse 
d) worst 

 
72. She couldn’t remember … car that was. 
a) who’s 
b) whom 
c) whose 
d) who 

 
73. Three … were caught in a terrible thunderstorm last night. 
a) man 
b) men 
c) mans 
d) mens 

 
74. A thief … my brand new car last night. 
a) has stolen 
b) stoled 
c) stealed  
d) stole 

 
75. She … all her reference books to school. 
a) always is taking  
b) always takes  
c) is always taking  
d) do always takes 
 
76. He promised he … there on time, but he didn’t turn up.  
a) will be 
b) would be 
c) is 
d) can be 
 
77. “Come home … , as there is an emergency!”, she said on the phone. 
a) quick 
b) quickly 
c) quicklly 
d) quikly 
 
78. Everybody hopes they … rich and famous one day. 
a) will be 
b) is 
c) will have been 
d) will been 
 
79. They had better … preparing for the ceremony, as it’s getting quite late.  
a) start 
b) started 
c) to start 
d) will start 
 
80. The teacher explained to her students that water … below zero degrees 

Celsius. 
a) freezes 
b) froze 
c) is freezing 
d) will freeze 
 
81. “I’d prefer … English rather than Spanish, to tell you the truth.”  
a) speak 
b) to speak 
c) speaking 
d) spoke 

 
82. She has always been fond … her cats, as she’s a cat lover. 
a) of   
b) with 
c) on 
d) off 

 
83. “Money … the world go round.”, they say, but I think happiness is more 

important.  
a) make 
b) makes 
c) is making 
d) are making 

 
 
 

84. By the time mum came home, the kids … the whole place. 
a) cleaned already 
b) were already cleaning 
c) have already cleaned 
d) had already cleaned 
 
85. … President delivered a speech on TV last night, after the elections had 

finished. 
a) A 
b) An 
c) These 
d) The  
 
86. You will send me an invitation to your birthday party, … ? 
a) wouldn’t you? 
b) won’t you? 
c) would you? 
d) will you? 
 
87. She ordered her students … whenever she entered the classroom.  
a) to not stand up  
b) not to standing up  
c) not to stand up  
d) not stand up 
 
88. This hospital … 30 years ago by a famous rich businessman. 
a) was being built 
b) was built 
c) has built 
d) will be built 
 
89. This time next month I … for my exams. 
a) will be studying 
b) will study 
c) will have been studying 
d) have been studying 
 
90. This kind of dish … with salad.  
a) is served 
b) is serving 
c) serves 
d) are served 
 
 
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 liceale; 
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". 


