ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
JANDARMERIA ROMÂNĂ
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI
FĂLTICENI
COMISIA DE ADMITERE
- învăţământ postliceal - sesiunea septembrie 2012 -

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
Locotenent-colonel
Postelnicu Ionel

TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ŞCOALA
MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI FĂLTICENI
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

- VARIANTA 2 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.

LIMBA ROMÂNĂ
1.
a)
b)
c)
d)

Este corect despărţit în silabe:
a-do-pţi-e;
mo-ra-lă;
ba-sma;
tref-lă.

2.
a)
b)
c)
d)

Conţin triftongi toate cuvintele din seria:
creează, stadioane, rai;
lăuda, real, aveai;
inimioară, creioane, iau;
iepure, iarnă, stai.

3.
a)
b)
c)
d)

Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:
fiinţă, aer, afluent;
rouă, treime, neică;
nuia, toaletă, doină;
cerc, ceas, ceai.

4.
a)
b)
c)
d)

Conţin diftongi toate cuvintele din seria:
soare, iarbă, nuia;
alee, cereale, fuior;
inimioară, pleoapă, leoaică;
ceapă, educaţie, iepure.

5.
a)
b)
c)
d)

Cuvântul erudiţie înseamnă:
proces de erodare;
înrudire între două popoare;
cultură vastă într-un domeniu;
ignoranţă.

6.
a)
b)

Sunt sinonime cuvintele din perechea:
expeditiv – predestinat;
miop – prevăzător;

c)
d)

sincer – onest;
citeţ – ilizibil.

7.
a)
b)
c)
d)

Adjectivul efemer este antonim cu:
erudit;
trecător;
insolent;
veşnic.

8.
a)
b)
c)
d)

Cuvântul primăvară este folosit cu sens figurat în exemplul:
Primăvara e anotimpul florilor.
Era în primăvara vieţii.
La primăvară plecăm în excursie.
Ne-am cunoscut primăvara trecută.

9.
a)
b)
c)
d)

Cuvintele aluzie, iluzie sunt:
sinonime;
omonime;
paronime;
antonime.

10.
a)
b)
c)
d)

Nu face parte din vocabularul fundamental substantivul:
frate;
diagnostic;
unchi;
soră.

11.
a)
b)
c)
d)

Cuvintele marfă, naşpa, şmen fac parte din sfera:
arhaismelor;
neologismelor;
argoului;
jargonului.

12.
a)
b)
c)
d)

Apare un cuvânt format prin conversiune în enunţul:
Se vedeau doar coşurile fumegânde ale caselor.
Nu va greşi niciodată.
A avut o copilărie frumoasă.
Discutau despre vacanţă.

13.
a)
b)
c)
d)

Pluralul substantivului cap („conducător”) este:
capete;
capi;
capuri;
căpăţâni.

14.
a)
b)
c)
d)

Al treilea i din structura cuvântului copiii este:
articol nehotărât;
desinenţă de plural;
articol hotărât;
articol demonstrativ.

15. Adjectivul din enunţul: „Era mai descurcăreţ decât ceilalţi.” este la
gradul:
a) pozitiv;
b) comparativ de inferioritate;
c) comparativ de superioritate;
d) superlativ relativ de superioritate.
16.
a)
b)
c)
d)

Cuvântul o din enunţul „O fată citeşte, alta scrie.” este:
articol nehotărât;
pronume nehotărât;
numeral cardinal cu valoare adjectivală;
adjectiv pronominal nehotărât.

17.

d)

Cuvântul subliniat din enunţul „Această carte este citită de mulţi
elevi.” are următoarea analiză gramaticală:
pronume demonstrativ de apropiere, cazul nominativ, atribut
pronominal;
adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere, cazul nominativ,
atribut adjectival;
adjectiv pronominal demonstrativ de identitate, cazul acuzativ,
atribut adjectival;
pronume demonstrativ de apropiere, cazul nominativ, subiect.

18.
a)
b)
c)
d)

Cuvântul subliniat din enunţul: „Nu-şi amintea poezia” este:
pronume reflexiv;
pronume personal;
conjuncţie coordonatoare;
adverb.

a)
b)
c)

19. În enunţul: „S-a oprit în faţa lui.”, locuţiunea prepoziţională c)
precedă un pronume personal în cazul:
d)
a) nominativ;
b) acuzativ;
32.
c) dativ;
a)
d) genitiv.
b)
c)
20. Substantivul subliniat din enunţul: „Bat la uşa amicului meu.” d)
îndeplineşte funcţia sintactică de:
a) complement indirect;
33.
b) atribut substantival genitival;
c) atribut substantival apoziţional;
a)
d) complement circumstanţial de loc.
b)
c)
21. Cuvântul subliniat din enunţul: „Mă gândeam la cel pe care mi l-ai d)
arătat.” este:
a) articol demonstrativ (adjectival);
34.
b) pronume demonstrativ;
a)
c) adjectiv pronominal demonstrativ;
b)
d) pronume nehotărât.
c)
d)
22. În construcţiile: „douăsprezece caiete; treizeci de flori”,
numeralele au, în ordine, valoare:
35.
a) substantivală, adjectivală;
a)
b) substantivală , substantivală;
b)
c) adjectivală, adjectivală;
c)
d) adjectivală, substantivală.
d)

zero, mahon, prevedere;
zero, mahon, prevedere.
Toate cuvintele compuse sunt scrise corect în seria:
câine lup, rău voitor, în tot deauna;
câine-lup, răuvoitor, întotdeauna;
câine-lup, rău-voitor, întot deauna;
câine lup, răuvoitor, în totdeauna.
Forma adjectivului pronominal demonstrativ este corectă în
enunţul:
De fiecare dată vin aceliaşi eleve.
Ne-am întâlnit pe aceeaşi ulicioară.
Aceeaşi copii sunt zilnic la şcoală.
Aceiaşi haină a purtat-o şi ieri.
În enunţul: „A venit acasă, iar părinţi să-i sau bucurat.”, există:
o greşeală de ortografie;
două greşeli de ortografie;
trei greşeli de ortografie;
patru greşeli de ortografie.
Verbul a fi are valoare copulativă în enunţul:
Copilul este felicitat de părinţi.
Fratele vostru era în curtea şcolii.
Mihai este silitor.
Examenul va fi peste două săptămâni.

23. În enunţul: „Dă-i copilului ce-i al copilului.”, cuvintele subliniate 36.
sunt, în ordine, în cazul:
a) genitiv, dativ;
a)
b) dativ, genitiv;
b)
c) acuzativ, genitiv;
c)
d) dativ, acuzativ.
d)

Forma corectă a verbului a vedea la modul condiţional-optativ,
timpul prezent, persoana I, singular, este:
văzui;
aş vedea;
să văd;
voi vedea.

24. Verbele din enunţul: „- Citeşte cu atenţie şi apoi învaţă!” sunt la 37.
modul:
a) indicativ, imperativ;
a)
b) imperativ, indicativ;
b)
c) imperativ în ambele situaţii;
c)
d) indicativ în ambele situaţii.
d)

Verbul subliniat din exemplul: „E uşor a scrie versuri” (M.
Eminescu) are funcţia sintactică de:
predicat verbal;
predicat nominal;
subiect;
complement direct.

25. În enunţul: „A plecat grăbit spre şcoală.”, cuvântul subliniat 38.
îndeplineşte funcţia sintactică de:
a)
a) complement circumstanţial de loc;
b)
b) atribut substantival prepoziţional;
c)
c) complement indirect;
d)
d) complement direct.
39.
26. Cuvântul ceară conţine:
a)
a) 5 litere, 5 sunete;
b)
b) 5 litere, 4 sunete;
c)
c) 5 litere, 3 sunete;
d)
d) 6 litere, 5 sunete.
40.
27. Există numai neologisme în seria:
a)
a) primenit, optim, curechi;
b) sursă, util, optim;
b)
c)
c) primitor, frumos, postelnic;
d) barabule, subminare, risipit.
d)

În enunţul: „S-a închinat şi a pornit la drum.”, cuvântul şi este:
conjuncţie;
pronume;
adverb;
interjecţie.

28.
a)
b)
c)
d)

Sunt derivate cu sufixe colective toate substantivele din seria:
brădet, mirişte, grup;
apăraie, şcolărime, cânepişte;
măcriş, pâraie, mărime;
boierime, tineret, băieţi.

29.
a)
b)
c)
d)

Varianta fără pleonasm este:
hemoragie de sânge;
avansare înainte;
alocuţiune scurtă;
armă secretă.

30.
a)
b)
c)
d)

În structurile: „cântec lin; a pescuit un lin”, există:
paronime;
omonime;
sinonime;
antonime.

31. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:
a) zero, mahon, prevedere;
b) zero, mahon, prevedere;

Conţine numai locuţiuni prepoziţionale seria:
în josul, în susul, din pricina.
din, în spatele, în mijlocul;
în susul, la, în spatele;
din cauză că, pe, din pricina.
În enunţul: „Oful lui era că nu-i spusese adevărul.”, cuvântul
subliniat este:
interjecţie predicativă;
adverb de mod;
substantiv comun;
pronume nehotărât.

41. Cuvântul subliniat din enunţul: „Unde ai fost ieri?” are funcţia
sintactică de:
a) nume predicativ;
b) complement circumstanţial de loc;
c) complement indirect;
d) atribut adverbial.
42. În enunţul: „În odaia cea mare a găsit vechile lucruri ale
bunicului.”, există:
a) două substantive comune;
b) trei substantive comune;
c) un substantiv propriu şi două substantive comune;
d) patru substantive comune.
43. Forma corectă a pronumelui relativ din fraza: „Copacii … frunze
s-au scuturat m-au întristat.” este:
a) ai cărei;
b) ai căror;
c) ale căror;
d) ale cărei.

44.
a)
b)
c)
d)

În enunţul: „- Stai locului!”, există:
un subiect inclus;
un subiect simplu;
un subiect multiplu;
un subiect subînţeles.

45.
a)
b)
c)
d)

Sunt numai locuţiuni conjuncţionale în seria:
la, pe lângă, din pricina;
din cauza, pe, în josul;
în susul, în dreapta, din;
din pricină că, de vreme ce, pentru că.

b)
c)
d)

crem, mare, gri;
asemenea, tenace, simpatic;
vernil, limpede, frumos.

57. Cuvântul subliniat din enunţul „Dumneavoastră nu aţi avut
răbdare.” are valoarea morfologică de:
a) pronume personal de politeţe;
b) pronume reflexiv:
c) pronume relativ;
d) pronume posesiv.

58. Sunt corect utilizate toate paronimele din seria:
46. În enunţul: „Bine faci, bine găseşti.”, cuvântul bine este în ambele a) tanc petrolifer, operă literală, text originar;
situaţii:
b) tanc petrolier, operă literară, text originar;
a) adverb de mod;
c) tanc petrolifer, operă literală, text original;
b) adjectiv propriu-zis;
d) tanc petrolier, operă literară, text original.
c) substantiv comun;
d) adverb predicativ.
59. Cuvintele băieţandru, lădoaie, pietroi sunt formate prin:
a) derivare cu sufixe diminutivale;
47. Interjecţia are valoare predicativă în enunţul:
b) derivare cu sufixe augmentative;
a) Zdrang s-a auzit din camera alăturată.
c) derivare cu prefixe;
b) Mersul pâş-pâş mă avantajează.
d) conversiune.
c) Ea pleosc în apă.
d) Auzeam numai cucurigu peste tot.
60. Conţine numai forme corecte seria:
a) al douăzecilea, al doisprezecilea, al optulea;
48. Subordonata din fraza: „Nu se cuvine să nu-i respecţi pe cei în b) al douăzecilea, al doisprezecelea, al optulea;
vârstă.” este:
c) al douăzecelea, al doisprezecilea, al optălea;
a) predicativă;
d) al douăzecelea, al doisprezecelea, al optâlea.
b) completivă directă;
c) completivă indirectă;
LIMBA ENGLEZĂ
d) subiectivă.
61. Many…..in our country start school at 7.
a) children
49. Există o atributivă în fraza:
b) childs
a) Nu e bine ce ai făcut.
c) childrens
b) Întrebarea era cum au reuşit.
d) child
c) Ştia să rezolve problema.
d) Problema pe care a rezolvat-o a fost dificilă.
62. You…the best in your job.
50. În fraza: „Tata a hotărât că nu trebuie să-mi mai obosesc ochii cu a) am
b) is
alte cărţi în afară de cele de şcoală.” (M. Eliade), există:
c) was
a) două propoziţii;
d) are
b) trei propoziţii;
c) patru propoziţii;
63. His granddaughter ….seven years old even if she looks younger.
d) cinci propoziţii.
a) is
51. În fraza: „Dau caietul cui mi-l cere.”, pronumele relativ cui b) are
c) has
introduce o subordonată:
d) have
a) atributivă;
b) completivă directă;
64. What is …capital of Poland?
c) completivă indirectă;
a) the
d) subiectivă.
b) a
52. Subordonata din fraza: „A luat notă mică, deoarece nu s-a c) d) an
pregătit serios.” se contrage în:
a) complement indirect;
65. There are …members in her family. Who do you want to talk to?
b) complement circumstanţial de cauză;
a) eigth
c) complement circumstanţial de mod;
b) eight
d) complement circumstanţial de scop.
c) eihgt
53. Propoziţia subordonată din fraza: „A băgat de seamă că d) eit
rămăsese singur.” are ca termen regent:
66. Is it …to have classes in the morning rather than in the
a) un verb predicativ;
afternoon?
b) o locuţiune verbală;
a) good
c) un adverb predicativ;
b) gooder
d) o interjecţie predicativă.
c) better
54. Conjuncţia să introduce o propoziţie subordonată predicativă în d) goodest
fraza:
67. Put these… under the table, please!
a) Vreau să ajung la timp.
a) boxes
b) Trebuie să ajung la timp.
b) boxs
c) Problema era să ajung la timp.
c) bocs
d) Mă gândesc să ajung la timp.
d) box
55. Verbul subliniat din enunţul: „E greu de reţinut poezia.” este de
conjugarea:
68. Mr. Smith is the boss. He…take all the important decisions in this
a) I;
matter.
b) a II-a;
a) do
c) a III-a;
b) must
d) a IV-a.
c) has
d) have
56. Seria care conţine numai adjective invariabile este:
a) bej, roz, cumsecade;

69.
a)
b)
c)
d)

Look at these clouds in the sky! It…to rain.
am going
will
is going
are going

70.
a)
b)
c)
d)

What will he do if he… the money?
doesn’t have
isn’t have
will have
won’t has

71.
a)
b)
c)
d)

How long… French at university?
she has been studying;
has she been studying
has she studying
she has studying

72.
a)
b)
c)
d)

While the contestants…the spectators were watching the show.
were dancing
was dancing
have dance
will be dancing

73.
a)
b)
c)
d)

The applicants…accepted the new regulations.
happily
happyly
happylly
happilly

74.
a)
b)
c)
d)

Unless he…on time, we will leave the building.
doesn’t shows up
shows up
doesn’t show up
show up

82. It was 8 o’clock. Sarah ….her coffee before Tom came to pick her
up.
a) had drunk
b) have drunck
c) have been drunk
d) drink
83.
a)
b)
c)
d)

Next year I will go…the seaside and stay…a very luxurious hotel.
off/on
to/at
up/down
in/on

84.
a)
b)
c)
d)

Have you got …spare pen? I’ve forgotten mine at home.
any
anything
anybody
anyone

85.
a)
b)
c)
d)

I wonder …they are going to get married.
that
when
which
whose

86.
a)
b)
c)
d)

It is 9.00a.m. Everyone is present, so it is time we…the lesson.
starts
start
started
are starting

87.
a)
b)
c)
d)

He rented a house in Greece last week. How …did he pay?
much
many
more
most

75. This dress is actually not cheap at all, on the contrary it is very….
I can’t afford to buy it.
a) expensive
b) big
c) nice
d) old

88.
a)
b)
c)
d)

The Greenpeace is worried that the environment is getting ….
most and most polluted
many and many polluted
more and more polluted
much and much polluted

76. The teenager is taking up cooking lessons. Next year he…to
participate in the competition.
a) must
b) can
c) could
d) will be able

89. Can you give me … pair of glasses and … magazines which are
on the shelves up there?
a) that/those
b) there/here
c) these/this
d) -/-

77.
a)
b)
c)
d)

The reporter is interviewing some protesters, …?
aren’t she?
does she?
isn’t she?
doesn’t she?

90.
a)
b)
c)
d)

78.
a)
b)
c)
d)

By the time the guests arrive, the organizers ….the hotel rooms.
will have booked
will be book
will have book
will be booking

79.
a)
b)
c)
d)

If the candidates had learned more they….the exam.
would be passed
would have passed
would been passing
would have passing

80.
a)
b)
c)
d)

Shakespeare ….many plays. Have you read any?
writed
written
wrote
will write

81.
a)
b)
c)
d)

This is the most delicious food I…in my life so far.
has eaten
have eaten
eat
eats

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".

“Where is mum?” “ She is preparing dinner in the …”
bedroom
bathroom
kitchen
chicken

