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- 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. 

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. Totalitatea literelor dintr-o limbă formează: 
a) vocabularul; 
b) fonetica; 
c) alfabetul; 
d) lexicul. 
 
2. În limba română există: 
a) 8 vocale; 
b) 7 vocale; 
c) 6 vocale; 
d) 7 vocale şi o semivocală. 
 
3. Un diftong este format din: 
a) două vocale; 
b) o vocală şi o consoană; 
c) două consoane; 
d) o vocală şi o semivocală. 
 
4. Cuvântul ghiocei conţine: 
a) 7 litere şi 6 sunete; 
b) 7 litere şi 5 sunete; 
c) 7 litere şi 4 sunete; 
d) 6 litere şi 3 sunete. 
 
5. S-a format un diftong prin rostirea în aceeaşi silabă a cuvântului:  
a) să-ţi; 
b) s-a; 
c) i-a; 
d) v-a. 
 
6. Nu face parte din vocabularul fundamental substantivul: 
a) frate; 
b) diagnostic; 
c) unchi; 
d) soră. 
 
 

7. Seria care conţine cuvinte polisemantice este: 
a) masă, baie, floare, război; 
b) apeduct, chimie, litru, casă; 
c) degetar, microorganism, ocoliş, odă; 
d) baie, odios, rimă, strofă. 
 
8. Sunt monosemantice cuvintele: 
a) clor, benzină, lexic; 
b) frunză, cer, sare; 
c) braţ, masă, tren; 
d) telefon, ochi, oxid. 
 
9. Expresia „cu nemiluita” înseamnă: 
a) foarte rău; 
b) mult; 
c) foarte mult; 
d) nemilos. 
 
10. Cuvintele ablaţiune  şi  abluţiune sunt: 
a) sinonime; 
b) antonime; 
c) omonime; 
d) paronime. 

 
11. Sunt omonime totale cuvintele din seria: 
a) masă, car; 
b) bancă, leu; 
c) lin, han; 
d) bandă, cap.  
 
12. Între verbele a proscrie şi a prescrie există o relaţie de: 
a) paronimie; 
b) omonimie; 
c) sinonimie; 
d) antonimie. 
 
13. Este incorect enunţul: 
a) Cerul este temporal noros. 
b) Tonul său este glacial. 
c) A investit mulţi bani în afacere. 
d) S-a deschis un câmp minier.  
 
14. Nu există pleonasm în seria: 
a) Şi-a împodobit casa cu ornamente frumoase. 
b) A scris un roman epic foarte celebru. 
c) A rostit o alocuţiune foarte apreciată. 
d) Protagonistul principal al romanului epic „Baltagul” este Vitoria Lipan.  
 
15. Există regionalisme în seria: 
a) pepene, căciulă, vecin; 
b) curechi, cuşmă, megieş; 
c) varză, şcoală, geambaş; 
d) aprod, vornic, fumeie. 
 
16. Cuvintele ruinuri, logofăt, armaş  sunt: 
a) arhaisme; 
b) regionalisme; 
c) neologisme; 
d) termeni populari.  
 
17. Cuvântul înnoptează s-a format prin: 
a) derivare cu prefix; 
b) derivare cu sufix; 
c) derivare parasintetică; 
d) compunere. 
 
18. Cuvintele  băieţandru, lădoaie sunt formate prin: 
a) derivare cu sufixe diminutivale; 
b) derivare cu sufixe augmentative; 
c) derivare cu prefixe; 
d) conversiune. 
 
19. Procedeul de formare a următoarelor cuvinte: patruzeci, O.N.U., de 

după, decât,  este: 
a) derivare cu prefix; 
b) derivare cu sufix; 
c) compunere; 
d) conversiune. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE 
Colonel 
                               Postelnicu Ionel 



20. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a) ca-ba-ni-er, fa-ult, a-ghio- tant, trau-mă; 
b) ca-ba-nier, fault, a-ghio- tant, tra-u-mă; 
c) ca-ba-ni-er, fault, a-ghio- tant, trau-mă; 
d) ca-ba-nier, fa-ult, a-ghi-o- tant, tra-u-mă. 
 
21. Este defectiv de singular substantivul: 
a) miere; 
b) fiere; 
c) unt; 
d) represalii.  

 
22. Sunt scrise corect cuvintele din seria: 
a) aşează, corijenţă; 
b) bancnotă, corigenţă; 
c) feminin, bacnotă; 
d) aşază, femenin.  
 
23. În enunţul „Stai, băiete, acasă!”, virgulele izolează: 
a) un substantiv în cazul nominativ; 
b) un substantiv în cazul vocativ; 
c) o construcţie incidentă; 
d) o apoziţie în cazul nominativ.  
 
24. Structura păreri de rău din enunţul. „El are păreri de rău” este: 
a) locuţiune adjectivală; 
b) locuţiune verbală; 
c) locuţiune adverbială; 
d) locuţiune substantivală. 
 
25. Substantivele: fetelor, mamelor, colegilor sunt, în funcţie de context, în 

cazul: 
a) genitiv, dativ, vocativ; 
b) vocativ; 
c) genitiv, dativ; 
d) nominativ, acuzativ. 
 
26. Adjectivul din structura. „Dragă prietene, îmi este dor de tine!” este în 

cazul: 
a) nominativ; 
b) acuzativ; 
c) vocativ; 
d) dativ.  
 
27. Cuvântul aşa este utilizat ca adjectiv în seria: 
a) Aşa să faci! 
b) Aşa m-a învăţat. 
c) Aşa om mai rar. 
d) Aşa s-a procedat.  

 
28. 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.  
 
29. Pronumele relativ din fraza: „Ştiu ce spui despre mine” este în cazul: 
a) nominativ; 
b) acuzativ; 
c) genitiv; 
d) dativ.  

 
30. Cuvântul „ta” din „Soluţia ta este cea mai bună” este: 
a) pronume personal; 
b) pronume posesiv; 
c) adjectiv pronominal demonstrativ; 
d) adjectiv pronominal posesiv.  

 
31. „Şi” are valoare de pronume reflexiv în enunţul: 
a) L-ai văzut şi tu? 
b) Eu şi prietenul meu vom reuşi la examen. 
c) Şi-a bătut joc de noi. 
d) Ei, şi…? 

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

 
 
 

33. Se scrie şi se pronunţă corect: 
a) al optulea; 
b) al optălea; 
c) al optelea; 
d) al optlea.  

 
34. Verbul a însemna este predicativ în enunţul: 
a) Munca înseamnă fericire. 
b) Sosirea lui a însemnat o mare bucurie. 
c) Îşi însemnează rezultatul. 
d) Examenul înseamnă totul pentru mine.  

 
35. Sunt corecte formele de imperativ din seria: 
a) nu te duce! nu face! nu zice! 
b) nu te du! nu fă! nu zi! 
c) nu te duce! nu fă! nu zice! 
d) nu te du! nu face! nu zi! 

 
36. Verbul la supin din enunţul „Mi-a rămas de completat grila” are funcţia 

sintactică de: 
a) complement direct; 
b) subiect; 
c) complement circumstanţial de mod; 
d) complement indirect.  

 
37. Cuvintele subliniate din enunţul Aproapele îţi vrea binele, sunt: 
a) adverbe; 
b) substantive; 
c) adverb, substantiv; 
d) adjective.  

 
38. Conţine numai locuţiuni prepoziţionale seria: 
a) în josul, în susul, din pricina; 
b) din, în spatele, în mijlocul; 
c) în susul, de la, în spatele; 
d) din cauză că, pe la, din pricina.  
 
39. Formele corecte din enunţurile El este de loc / deloc din Suceava; Nu ai 

învăţat de loc / deloc pentru azi; Altă dată / altădată erai mai cuminte; 
Altă dată / altădată importantă ai tu în minte, se află în seria: 

a) de loc, deloc, altădată, altădată; 
b) deloc, de loc, altă dată, altădată; 
c) de loc, deloc, altădată, altă dată; 
d) deloc, deloc, altă dată, altă dată.  

 
40. Fraza „Mergea şi cânta” conţine un raport de: 
a) coordonare prin juxtapunere; 
b) coordonare copulativă; 
c) coordonare adversativă; 
d) coordonare conclusivă.  

 
41. Cuvântul „aş” din enunţul „Aş! Nu ştii ce obraznic s-a făcut!” este: 
a) verb auxiliar; 
b) interjecţie; 
c) substantiv; 
d) verb predicativ.  

 
42. Subiectul din enunţul: „S-a spus la televizor.” este: 
a) inclus; 
b) exprimat prin pronume; 
c) subînţeles; 
d) nedeterminat.  

 
43. În enunţul: „Mi-e frig” predicatul este: 
a) nominal; 
b) verbal; 
c) neexprimat; 
d) e frig.  

 
44. În propoziţiile: „Familia ei era avută. Uşa a fost deschisă de vânt.”, 

există: 
a) numai predicate verbale; 
b) un predicat nominal + un predicat verbal; 
c) un predicat verbal + un predicat nominal; 
d) numai predicate nominale.  

 
45. În enunţul: „Omul acela este prietenul tău” există: 
a) două atribute adjectivale; 
b) două atribute pronominale; 
c) două subiecte; 
d) un predicat verbal.  

 



46. O propoziţie subiectivă poate urma după regenta: 
a) Ea pleacă….; 
b) El ar putea….; 
c) Îmi vine….; 
d) Părerea mea este… 

 
47. Prin expansiunea părţii de propoziţie subliniate din propoziţia „Dorinţa 

noastră este de a reuşi” se obţine o propoziţie secundară subordonată: 
a) predicativă; 
b) subiectivă; 
c) completivă directă; 
d) atributivă.  

 
48. În propoziţia „Mi-e teamă de necunoscut”, cuvântul subliniat este: 
a) subiect; 
b) complement indirect; 
c) complement direct; 
d) atribut verbal.  

 
49. În propoziţia: „Se cunoşteau de mici”, cuvântul „de mici” are funcţia 

sintactică de: 
a) complement circumstanţial de timp; 
b) complement indirect; 
c) complement direct; 
d) complement circumstanţial de mod.  

 
50. Este corect scrisă fraza: 
a) Cel cel vede săl anunţe. 
b) Ce-l ce-l vede, să-l anunţe. 
c) Cel ce-l vede să-l anunţe. 
d) Ce-l cel vede să-l anunţe.  

 
51. Alege varianta corectă: 
a) adusu-i-o-ai; 
b) adusui-o-a-i; 
c) adusu-io-ai; 
d) adu-sui-o-ai.  

 
52. În enunţul: „Florile mele preferate sunt: garoafele, crinii, lalelele şi 

trandafirii”, subiectul este: 
a) garoafele, crinii, lalelele şi trandafirii; 
b) florile; 
c) inclus; 
d) multiplu.  

 
53. Acordul dintre subiect şi predicat este corect realizat în enunţul: 
a) Oana şi Andrei a plecat la examen. 
b) Familia Ioniţă au susţinut proiectul. 
c) Rezultatul de la teste i-au mulţumit pe părinţi. 
d) Ea ori el a învăţat mai bine. 

 
54. Este scrisă corect propoziţia: 
a) Copiii se plimba pe aleia din parc. 
b) Copii se plimbau pe alea din parc. 
c) Copiii se plimbau pe aleea din parc. 
d) Copii se plimbau pe aleia din parc.  

 
55. Cuvintele subliniate din fraza „Lesne este a făgădui, dar e greu a face” 

se pot extinde în propoziţii subordonate: 
a) completive directe; 
b) subiective; 
c) completive indirecte; 
d) predicative.  

 
56. Propoziţia secundară subordonată din fraza „Îmi amintesc cum erau 

jocurile de odinioară” se poate contrage în: 
a) complement direct; 
b) complement indirect; 
c) complement circumstanţial de timp; 
d) complement circumstanţial de mod.  

 
57. Există propoziţii simple în seria: 
a) Fetele şi băieţii învaţă. Vorbeşte şi Ion. 
b) A sunat la poliţie. Ajută-ţi aproapele. 
c) Florile erau pe geam. Îmi amintesc. 
d) Nu a venit repede. Doarme buştean.  

 
58. Cuvântul care are prima formă corectă din serie este: 
a) gips – ghips; 
b) eteroclit – heteroclit; 
c) repercursiune – repercusiune; 
d) ziler –zilier.  

59. Este accentuat pe prima silabă cuvântul: 
a) testare; 
b) colectivitate; 
c) saună; 
d) duminică. 

 
60. Aparţine vocabularului fundamental cuvântul: 
a) ochi; 
b) laser; 
c) harbuz; 
d) pită. 
 
LIMBA ENGLEZĂ 
 
Choose the right answer. Only one answer is correct for each question: 
 
61. The sun……..in the sky now. 
a) is shining  
b) shone  
c) shines  
d) will shine 
 
62. Ice …….in the sun. 
a) melts 
b) is melting  
c) will melt  
d) would melt 
 
63. My mother …….in the morning. 
a) doesn’t cook  
b) don’t cook  
c) isn’t cooking  
d) cook 
 
64. When the cat is away, the mice……… . 
a) plays  
b) play  
c) will play  
d) would play 
 
65. Eliza came in while they………lunch. 
a) had  
b) were having  
c) have  
d) will have 
 
66. She……….very bad last week. 
a) will feel  
b) felt  
c) feels  
d) would feel 
 
67. The garages……….every day. 
a) are cleaned  
b) are being cleaned  
c) were cleaned  
d) will be cleaned 
 
68. My house………in 1997. 
a) was built  
b) was being built  
c) is in building  
d) has been built 
 
69. Mary has nothing……….. . 
a) to say  
b) saying  
c) to have said  
d) to be saying  
 
70. I generally have………..breakfast in the kitchen. 
a) -  
b) the  
c) a  
d) an 
 
71. They spent………..the money. 
a) every  
b) each  
c) all  
d) any 
 



72. ………children, right here, are mine. 
a) these  
b) this  
c) those  
d) that 
 
73. ………has broken the window? 
a) who  
b) which  
c) whom  
d) who’s 
 
74. My house is……….than yours. 
a) less bigger  
b) bigger  
c) the biggest  
d) as big as 
 
75. His driving is……….than mine. 
a) worse  
b) bader  
c) worst  
d) as bad 
 
76. I told you I ……….the next summer. 
a) left  
b) would leave  
c) had left  
d) will leave 
 
77. When I……….young, I used to go skiing. 
a) was  
b) were  
c) am  
d) will be 
 
78. If you………harder you will have better results. 
a) work  
b) will work  
c) would work  
d) worked 
 
79. I’ll call you as soon as I………. . 
a) finish  
b) will finish  
c) finished  
d) would finish 
 
80. If I ………the teacher, I would have given her your message. 
a) will see  
b) see  
c) had seen  
d) saw 
 
81. He is very clever, ………..? 
a) isn’t it  
b) isn’t he  
c) wasn’t he  
d) doesn’t he 
 
82. My mother loves…………winter. 
a) an  
b) the  
c) a  
d) - 
 
83. It’s pleasant to read……….good novel on…………rainy day. 
a) a/a  
b) the/the  
c) a/the  
d) a/- 
 
84. His brothers are true………. . 
a) gentlemans  
b) gentlemens  
c) gentlemen  
d) gentleman’s 
 
 
 
 
 

85. He has given up………… . 
a) to smoke  
b) to be smoking  
c) smoking  
d) to smoking 
 
86. If I…………you I would take this job. 
a) were  
b) was  
c) have been  
d) had been 
 
87. ………you ever……….to New York? 
a) did /be  
b) have/been  
c) had/been  
d) were/being 
 
88. The little boy said he………… the vase. 
a) didn’t break  
b) hasn’t broken  
c) didn’t broke  
d) hadn’t broken 
 
89. He spoke to us in a…………..way. 
a) less friendliest 
b) the friendliest  
c) friendly  
d) friendliest 
 
90. I…………you for ages. 
a) don’t see 
b) hasn’t seen  
c) hadn’t saw  
d) haven’t seen 
 
 
 
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". 
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