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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

În contextul creşterii puterii Habsburgilor, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, principii 

Transilvaniei încheie alianţă cu Franţa prin tratatul de la: 

a) Cluj; 

b) Braşov; 

c) Alba Iulia; 

d) Făgăraş. 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Construirea podului de la Giurgiu-Ruse este un prim rezultat al activităţii comune româno-bulgare din 

cadrul: 

a) Planului Valev; 

b) Planului Marshall; 

c) Tratatului de la Varşovia; 

d) Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Eveniment militar în urma căruia România devine mediator în conflictul arabo-israelian: 

a) Războiul din Vietnam; 

b) Războiul din Afganistan; 

c) Războiul de şase zile; 

d) Războiul din Coreea. 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Legea asupra corporaţiilor a fost adoptată în Italia în anul: 

a) 1922; 

b) 1926; 

c) 1933; 

d) 1936. 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Mihai Viteazul îl învinge la Șelimbăr în anul 1599 pe: 

a) Sigismund Bathory; 

b) Gheorghe Basta; 

c) Simion Movilă; 

d) Andrei Bathory. 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Populaţie care a împiedicat extinderea stăpânirii Regatului ungar dincolo de Carpaţi: 

a) slavii; 

b) goţii; 

c) cumanii; 

d) avarii. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Conducător al guvernului de la Bucureşti care a decis intervenţia militară în al doilea război balcanic: 

a) Petre P. Carp; 

b) Ion I. C. Brătianu; 

c) Titu Maiorescu; 

d)  Lascăr Catargiu. 
 

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Pravilniceasca condică a fost înlocuită în anul 1818, în Țara Românească cu: 

a) Codul Callimachi; 

b) Constituţia cărvunarilor; 

c) Legiuirea Caragea; 

d) Regulamentul Organic. 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Ieremia Movilă, domnitor al Moldovei, a susţinut aducerea pe tronul Țării Româneşti a fratelui său, 

Simion Movilă, având sprijinul cancelarului polonez: 

a) Zamoisky; 

b) Ioan Albert; 

c) Sobieski; 

d) Cazimir. 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Centrul ducatului lui Menumorut a fost cetatea: 

a) Cuvin; 

b) Biharea; 

c) Dăbâca 

d) Morisena. 
 

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Printre membrii Sfatului Domnesc se numărau: vornicul, logofătul, vistiernicul, spătarul; în situaţii 

deosebite, era convocată Marea Adunare a Țării, alcătuită din reprezentanţi ai boierilor, clerului, 

orăşenilor şi ţăranilor liberi. 
 

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Conservatorii şi liberalii radicali, nemulţumiţi de poziţia lui Cuza s-au grupat în monstruoasa coaliţie;  la 

11/23 februarie 1866 Cuza a fost înlăturat de la tron, urmărindu-se aducerea unui principe străin. 
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13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Cererile norodului românesc revendicau limitarea abuzurilor domnilor fanarioţi; din septembrie 1822 

Poarta a acceptat revenirea la domniile pământene prin instaurarea lui Alexandru Ghica pe tronul Țării 

Româneşti. 

 

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Regimul fascist din Italia a fost susţinut de organizaţiile paramilitare Cămăşile negre şi Ballila;  în spaţiul 

românesc extremismul de dreapta este reprezentat de Legiunea Arhanghelului Mihail, condusă de A.C. 

Cuza. 
 

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Domnitorul Mihai Viteazul a organizat campania împotriva Moldovei, unde nu a întâmpinat rezistenţă 

prea mare;  astfel, la 27 mai 1600, se putea intitula Domn al Țării Româneşti, al Ardealului şi a toată 

Țara Moldovei. 
 

16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Din anul 1942, regimul hitlerist a hotărât să aplice soluţia finală împotriva evreilor; astfel a început drama 

Holocaustului, până în anul 1945, fiind ucişi aproximativ 6 milioane de evrei. 
 

17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Prevederile Tratatului de la San Stefano au nemulţumit Austro-Ungaria, Germania, Anglia dar şi 

România;  ca urmare, în anul 1878 au avut loc tratative de pace desfăşurate la Berlin. 
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18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Acordul de procentaj din 18 octombrie 1944, convenit între Stalin şi Churchill, stabilea o influenţă 

sovietică în România de 90%; retragerea trupelor sovietice din România anunţa distanţarea de Moscova. 
 

19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Discursul ţinut de W.Churchill în faţa studenţilor Universităţii din Fultton este considerat a fi începutul 

Războiului Rece; ca reacţie la situaţia de după război, la 4 mai 1949, la Washington, are loc ceremonia de 

semnare a Pactului NATO. 
 

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Mircea cel Bătrân a încheiat primul tratat antiotoman din sud-estul Europei cu Sigismund Bathory la 

Braşov; în cruciada de la Nicopole din 1396 creştinii au fost învinşi. 
 

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Fenomenul Piaţa Universităţii; 

B. Constituţia care introduce instituţia Avocatul Poporului;  

C. Aderarea României la NATO. 

a) CAB; 

b) BCA; 

c) ACB; 

d) ABC. 
 

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Formarea  Unio Trium Nationum; 

B.  Unirea unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi cu Biserica Catolică; 

C.  Înfiinţarea comitatului Alba. 

a) CBA; 

b) ABC; 

c) BAC; 

d) CAB. 
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23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia; 

B. Prima întrunire a Parlamentului României Mari;  

C. Aderarea României la Mica Înţelegere. 

a) CAB; 

b) BCA; 

c) ACB; 

d) CBA. 
 

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Lege fundamentală care pune bazele monarhiei constituţionale ereditare în România; 

B. Lege fundamentală care pune bazele monarhiei autoritare în România; 

C. Lege fundamentală care introduce votul universal masculin în România. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) BCA. 
 

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Decretul pentru înregistrarea maşinilor de scris din România comunistă; 

B. Decretul privind înfiinţarea unităţilor de muncă forţată din România comunistă;  

C. Programul de alimentaţie raţională a populaţiei din România comunistă. 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) BCA; 

d) CAB. 
 

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Desfăşurarea primelor alegeri libere din România postdecembristă; 

B. Câştigarea alegerilor de către Convenţia Democrată din România; 

C. Decretul-lege nr.8 care a autorizat revenirea la pluralismul politic în România. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Ceremonia de semnare a Pactului NATO; 

B. Condamnarea de către România a Planului Valev; 

C. România denunţă, în termeni fermi, Planul Marshall. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Campania cea Lungă; 

B. Cruciada de la Nicopole; 

C. Victoria lui Petru Rareş în bătălia de la Feldioara. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Obţinerea primului mandat de preşedinte de către Traian Băsescu; 

B. Alegerile prezidenţiale sunt câştigate de către Emil Constantinescu; 

C. Obţinerea primului mandat de preşedinte de către Ion Iliescu. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CBA; 

d) ABC. 
 

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Tratatul de pace de la Adrianopol; 

B. Convenţia de la Akkerman; 

C. Constituţia Cărvunarilor. 

a) BCA; 

b) CBA; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Conducător al guvernului de la Bucureşti care a decis intervenţia militară în al doilea război balcanic: 

a) Petre P. Carp; 

b) Ion I. C. Brătianu; 

c) Titu Maiorescu; 

d)  Lascăr Catargiu. 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Eveniment militar în urma căruia România devine mediator în conflictul arabo-israelian: 

a) Războiul din Vietnam; 

b) Războiul din Afganistan; 

c) Războiul de şase zile; 

d) Războiul din Coreea. 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

În contextul creşterii puterii Habsburgilor, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, principii 

Transilvaniei încheie alianţă cu Franţa prin tratatul de la: 

a) Cluj; 

b) Braşov; 

c) Alba Iulia; 

d) Făgăraş. 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Construirea podului de la Giurgiu-Ruse este un prim rezultat al activităţii comune româno-bulgare din 

cadrul: 

a) Planului Valev; 

b) Planului Marshall; 

c) Tratatului de la Varşovia; 

d) Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Pravilniceasca condică a fost înlocuită în anul 1818, în Țara Românească cu: 

a) Codul Callimachi; 

b) Constituţia cărvunarilor; 

c) Legiuirea Caragea; 

d) Regulamentul Organic. 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Ieremia Movilă, domnitor al Moldovei, a susţinut aducerea pe tronul Țării Româneşti a fratelui său, 

Simion Movilă, având sprijinul cancelarului polonez: 

a) Zamoisky; 

b) Ioan Albert; 

c) Sobieski; 

d) Cazimir. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Legea asupra corporaţiilor a fost adoptată în Italia în anul: 

a) 1922; 

b) 1926; 

c) 1933; 

d) 1936. 
 

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Mihai Viteazul îl învinge la Șelimbăr în anul 1599 pe: 

a) Sigismund Bathory; 

b) Gheorghe Basta; 

c) Simion Movilă; 

d) Andrei Bathory. 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Centrul ducatului lui Menumorut a fost cetatea: 

a) Cuvin; 

b) Biharea; 

c) Dăbâca 

d) Morisena. 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 

Populaţie care a împiedicat extinderea stăpânirii Regatului ungar dincolo de Carpaţi: 

a) slavii; 

b) goţii; 

c) cumanii; 

d) avarii. 
 

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Domnitorul Mihai Viteazul a organizat campania împotriva Moldovei, unde nu a întâmpinat rezistenţă 

prea mare;  astfel, la 27 mai 1600, se putea intitula Domn al Țării Româneşti, al Ardealului şi a toată 

Țara Moldovei. 
 

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Cererile norodului românesc revendicau limitarea abuzurilor domnilor fanarioţi; din septembrie 1822 

Poarta a acceptat revenirea la domniile pământene prin instaurarea lui Alexandru Ghica pe tronul Țării 

Româneşti. 
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13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Prevederile Tratatului de la San Stefano au nemulţumit Austro-Ungaria, Germania, Anglia dar şi 

România;  ca urmare, în anul 1878 au avut loc tratative de pace desfăşurate la Berlin. 
 

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Discursul ţinut de W.Churchill în faţa studenţilor Universităţii din Fultton este considerat a fi începutul 

Războiului Rece; ca reacţie la situaţia de după război, la 4 mai 1949, la Washington, are loc ceremonia de 

semnare a Pactului NATO. 
 

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Printre membrii Sfatului Domnesc se numărau: vornicul, logofătul, vistiernicul, spătarul; în situaţii 

deosebite, era convocată Marea Adunare a Țării, alcătuită din reprezentanţi ai boierilor, clerului, 

orăşenilor şi ţăranilor liberi. 
 

16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Acordul de procentaj din 18 octombrie 1944, convenit între Stalin şi Churchill, stabilea o influenţă 

sovietică în România de 90%; retragerea trupelor sovietice din România anunţa distanţarea de Moscova. 
 

17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Regimul fascist din Italia a fost susţinut de organizaţiile paramilitare Cămăşile negre şi Ballila;  în spaţiul 

românesc extremismul de dreapta este reprezentat de Legiunea Arhanghelului Mihail, condusă de A.C. 

Cuza. 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 4 din 6 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

ISTORIA ROMÂNILOR 
B1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunuţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 

Din anul 1942, regimul hitlerist a hotărât să aplice soluţia finală împotriva evreilor; astfel a început drama 

Holocaustului, până în anul 1945, fiind ucişi aproximativ 6 milioane de evrei. 
 

19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Mircea cel Bătrân a încheiat primul tratat antiotoman din sud-estul Europei cu Sigismund Bathory la 

Braşov; în cruciada de la Nicopole din 1396 creştinii au fost învinşi. 
 

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 

a) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 

b) Dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 

c) Dacă primul enunţ este adevărat şi al doilea fals; 

d) Dacă primul enunţ este fals iar al doilea este adevărat. 

Conservatorii şi liberalii radicali, nemulţumiţi de poziţia lui Cuza s-au grupat în monstruoasa coaliţie;  la 

11/23 februarie 1866 Cuza a fost înlăturat de la tron, urmărindu-se aducerea unui principe străin. 
 

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Decretul pentru înregistrarea maşinilor de scris din România comunistă; 

B. Decretul privind înfiinţarea unităţilor de muncă forţată din România comunistă;  

C. Programul de alimentaţie raţională a populaţiei din România comunistă. 

a) BAC; 

b) ABC; 

c) BCA; 

d) CAB. 
 

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Fenomenul Piaţa Universităţii; 

B. Constituţia care introduce instituţia Avocatul Poporului;  

C. Aderarea României la NATO. 

a) CAB; 

b) BCA; 

c) ACB; 

d) ABC. 
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23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Desfăşurarea primelor alegeri libere din România postdecembristă; 

B. Câştigarea alegerilor de către Convenţia Democrată din România; 

C. Decretul-lege nr.8 care a autorizat revenirea la pluralismul politic în România. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 

d) ABC. 
 

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Obţinerea primului mandat de preşedinte de către Traian Băsescu; 

B. Alegerile prezidenţiale sunt câştigate de către Emil Constantinescu; 

C. Obţinerea primului mandat de preşedinte de către Ion Iliescu. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CBA; 

d) ABC. 
 

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Formarea  Unio Trium Nationum; 

B.  Unirea unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi cu Biserica Catolică; 

C.  Înfiinţarea comitatului Alba. 

a) CBA; 

b) ABC; 

c) BAC; 

d) CAB. 
 

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Ceremonia de semnare a Pactului NATO; 

B. Condamnarea de către România a Planului Valev; 

C. România denunţă, în termeni fermi, Planul Marshall. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
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27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Campania cea Lungă; 

B. Cruciada de la Nicopole; 

C. Victoria lui Petru Rareş în bătălia de la Feldioara. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia; 

B. Prima întrunire a Parlamentului României Mari;  

C. Aderarea României la Mica Înţelegere. 

a) CAB; 

b) BCA; 

c) ACB; 

d) CBA. 
 

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 

A. Tratatul de pace de la Adrianopol; 

B. Convenţia de la Akkerman; 

C. Constituţia Cărvunarilor. 

a) BCA; 

b) CBA; 

c) CAB; 

d) ABC. 
 

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 

A. Lege fundamentală care pune bazele monarhiei constituţionale ereditare în România; 

B. Lege fundamentală care pune bazele monarhiei autoritare în România; 

C. Lege fundamentală care introduce votul universal masculin în România. 

a) BAC; 

b) ACB; 

c) CAB; 

d) BCA. 
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1)  While the kids ... breakfast, they decided to join us on the trip to the mountains. 

a) had 

b) were having 

c) have had 

d) had been having 
 

2) When he ... you again, he will be impressed with how much you ... . 

a) will see/have grown 

b) sees/grew 

c) sees/have grown 

d) will see/grew 
 

3)  "What time is it?" 

a) They wanted to know what time is it. 

b) They wanted to know what time was it. 

c) They asked us what time it is. 

d) They asked us what time it was. 
 

4) When he ... that we want him to be happy, it will be too late. 

a) will understand 

b) will have understood 

c) understands 

d) understand 
 

5)  Jim won't be able to get promoted until he ... a lot of experience in the field of engineering. 

a) has gained 

b) will gain 

c) will have gained 

d) is going to gain 
 

6) So busy ... that my parents postponed doing the shopping. 

a) was the supermarket 

b) the supermarket was 

c) has been the supermarket 

d) has the supermarket been 
 

7) Martha ar fi pus masa dacă ar fi ştiut că o să vin acasă mai devreme decât de obicei. 

a) Had she known I would come home earlier than usual, Martha would have laid the table.  

b) Martha would have lain the table if she had known I would come home earlier than usual. 

c) Martha would have laid the table if she knew I will come home earlier than usual. 

d) Had she known I would come earlier than usual, Martha would have lain the table. 
 

8) "Would you like to join me to my sister's anniversary this evening?" 

a) Mike asked me if I can join him to his sister's anniversary this evening. 

b) Mike invited me last week to join him to his sister's anniversary this evening. 

c) Mike invited me to join him to his sister's anniversary that evening.  

d) Mike has invited me to join him to his sister's anniversary that evening.  
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9)  His disobedience ... the law will get him into ... . 

a) to/ trouble 

b) by/ troubles 

c) of/ troubles 

d) about/ trouble 
 

10)  I've never got ... well with my ... brothers. 

a) down/ older 

b) on/ elder 

c) up/ eldest 

d) in/ oldest 
 

11) ... old job would ..., I'd have thought. 

a) Other/ go 

b) None/ suffice 

c) Whatever/ pass 

d) Any/ do 
 

12) They tried to keep ... with ... Joneses. 

a) pace/ Mr. 

b) ahead/ family 

c) up/ the 

d) along/ - 
 

13) I was waiting for ... two hours - that's quite ... time. 

a) some/ some 

b) a few/ a little 

c) few/ little 

d) a couple/ long 
 

14) Let's take ... advantage of the ... absence. 

a) much/ boss's 

b) total/ bosses 

c) complete/ boss 

d) full/ boss's 
 

15) They couldn't find a ... of ... to support their.... 

a) piece/ proof/ pretence 

b) item/ argument/ reclaim 

c) shred/ evidence/ claim 

d) speck/ demonstration/ allegation 
 

16) ... of the two sisters do you like ... ? The ... or the ... ? 

a) What/ best/ first/ second 

b) Which/ better/ former/ latter 

c) Who/ most/ former/ letter 

d) Whichever/ more/ former/ later 
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17)  His father told him it was high time he ... his own living. 

a) would earn 

b) had earned 

c) has earned 

d) earned 
 

18) He used to work in the Human Resources Department, but he is ... in charge of the Sales Department.  

a) formerly 

b) lately 

c) actually 

d) currently 
 

19) He promised his cousins that he ... them hiking. 

a) would take 

b) will take 

c) is going to take 

d) will be taking 
 

20) She ... here by now. She ... lost in the woods.  

a) could be/ might get 

b) should have been/ might have got 

c) should be/ might be  

d) would be/ may be 
 

21)  ... had they reached the top of the mountain ... a thunderstorm started. 

a) Hardly/ then 

b) No sooner/ when 

c) No sooner/ than 

d) As soon as/ when 
 

22) ... you turned ... earlier than expected, why not have a ... of the University? 

a) Since/ up/ tour 

b) For/ in/ round 

c) As long as/ in/ show 

d) As far as/ about/ visit 
 

23) Soldiers ... remain on duty until they are released by official order. 

a) can 

b) could 

c) will 

d) would 
 

24) The student ... for a few hours when his friend ...  into the room. 

a) had been reading/ rushed 

b) was reading/ rashed 

c) has been reading/ burst 

d) had read/ broke 
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25) Few people know that they are... launch a new product. 

a) on the verge to 

b) on the point to 

c) about to 

d) close to 
 

26) My new colleague is very good at working under ...; he is always capable ... any deadline. 

a) tension/of meeting 

b) pressure/to respect 

c) force/of respecting 

d) pressure/of meeting 
 

27) He really believes that his younger daughter is on the wrong ... .  

a) trace 

b) path 

c) direction 

d) track 
 

28) The teenagers had a ... of a time at the graduation party. 

a) whale 

b) wail 

c) while 

d) whail 
 

29) Yesterday my brother-in-law was ... over by a police officer and asked to show his papers. 

a) taken 

b) looked 

c) pulled 

d) stopped 
 

30) Optimistic people always look on the ... side of every aspect of life. 

a) bright 

b) brilliant 

c) smart 

d) shiny 
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1)  "What time is it?" 

a) They wanted to know what time is it. 

b) They wanted to know what time was it. 

c) They asked us what time it is. 

d) They asked us what time it was. 
 

2) Jim won't be able to get promoted until he ... a lot of experience in the field of engineering. 

a) has gained 

b) will gain 

c) will have gained 

d) is going to gain 
 

3) So busy ... that my parents postponed doing the shopping. 

a) was the supermarket 

b) the supermarket was 

c) has been the supermarket 

d) has the supermarket been 
 

4) When he ... you again, he will be impressed with how much you ... .  

a) will see/ have grown 

b) sees/ grew 

c) sees/ have grown 

d) will see/ grew 
 

5) While the kids ... breakfast, they decided to join us on the trip to the mountains. 

a) had 

b) were having 

c) have had 

d) had been having 
 

6) Martha ar fi pus masa dacă ar fi știut că o să vin acasă mai devreme decât de obicei. 

a) Had she known I would come home earlier than usual, Martha would have laid the table. 

b) Martha would have lain the table if she had known I would come home earlier than usual. 

c) Martha would have laid the table if she knew I will come home earlier than usual. 

d) Had she known I would come earlier than usual, Martha would have lain the table. 
 

7) When he ... that we want him to be happy, it will be too late. 

a) will understand 

b) will have understood 

c) understands 

d) understand 
 

8) "Would you like to join me to my sister's anniversary this evening?" 

a) Mike asked me if I can join him to his sister's anniversary this evening. 

b) Mike invited me last week to join him to his sister's anniversary this evening. 

c) Mike invited me to join him to his sister's anniversary that evening.  

d) Mike has invited me to join him to his sister's anniversary that evening.  
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9) They couldn't find a ... of ... to support their ... . 

a) piece/ proof/ pretence 

b) item/ argument/ reclaim 

c) shred/ evidence/ claim 

d) speck/ demonstration/ allegation 
 

10) ... old job would ..., I'd have thought. 

a) Other/ go 

b) None/ suffice 

c) Whatever/ pass 

d) Any/ do 
 

11) I've never got ... well with my ... brothers. 

a) down/ older 

b) on/ elder 

c) up/ eldest 

d) in/ oldest 
 

12) His disobedience ... the law will get him into... . 

a) to/ trouble 

b) by/ troubles 

c) of/ troubles 

d) about/ trouble 
 

13) Let's take ... advantage of the ... absence. 

a) much/ boss's 

b) total/ bosses 

c) complete/ boss 

d) full/ boss's 
 

14) ... of the two sisters do you like ... ? The ... or the ... ? 

a) What/ best/ first/ second 

b) Which/ better/ former/ latter 

c) Who/ most/ former/ letter 

d) Whichever/ more/ former/ later 
 

15) They tried to keep ... with ... Joneses. 

a) pace/ Mr. 

b) ahead/ family 

c) up/ the 

d) along/ - 
 

16) I was waiting for ... two hours - that's quite ... time. 

a) some/ some 

b) a few/ a little 

c) few/ little 

d) a couple/ long 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 3 din 4 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA ENGLEZĂ 
B1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

17) He used to work in the Human Resources Department, but he is ... in charge of the Sales Department.  

a) formerly 

b) lately 

c) actually 

d) currently 
 

18)  His father told him it was high time he ... his own living. 

a) would earn 

b) had earned 

c) has earned 

d) earned 
 

19) The student ... for a few hours when his friend ... into the room. 

a) had been reading/ rushed 

b) was reading/ rashed 

c) has been reading/ burst 

d) had read/ broke 
 

20) Soldiers ... remain on duty until they are released by official order. 

a) can 

b) could 

c) will 

d) would 
 

21) She ... here by now. She ... lost in the woods.  

a) could be/ might get 

b) should have been/ might have got 

c) should be/ might be  

d) would be/ may be 
 

22) He promised his cousins that he ... them hiking. 

a) would take 

b) will take 

c) is going to take 

d) will be taking 
 

23) ... you turned ... earlier than expected, why not have a ... of the University? 

a) Since/ up/ tour 

b) For/ in/ round 

c) As long as/ in/ show 

d) As far as/ about/ visit 
 

24)  ... had they reached the top of mountain ... a thunderstorm started. 

a) Hardly/ then 

b) No sooner/ when 

c) No sooner/ than 

d) As soon as/ when 
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25) Few people know that they are ... launch a new product. 

a) on the verge to 

b) on the point to 

c) about to 

d) close to 
 

26) The teenagers had a ... of a time at the graduation party. 

a) whale 

b) wail 

c) while 

d) whail 
 

27) My new colleague is very good at working under ... ; he is always capable ... any deadline. 

a) tension/ of meeting 

b) pressure/ to respect 

c) force/ of respecting 

d) pressure/ of meeting 
 

28) Yesterday my brother-in-law was ... over by a police officer and asked to show his papers. 

a) taken 

b) looked 

c) pulled 

d) stopped 
 

29) Optimistic people always look on the ... side of every aspect of life. 

a) bright 

b) brilliant 

c) smart 

d) shiny 
 

30) He really believes that his younger daughter is on the wrong ... .  

a) trace 

b) path 

c) direction 

d) track 
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1) Elle est venue ... avoir annoncé sa visite. 

a) sans que ; 

b) avant que ; 

c) sans ; 

d) sans d'. 
 

2) ...vous disiez, il ne vous pardonnera pas. 

a) quoi que; 

b) quoique; 

c) même si; 

d) avant que. 
 

3) ...vous lui disiez la vérité, il ne vous pardonnera pas. 

a) quoi que; 

b) quoique; 

c) avant que; 

d) à condition de. 
 

4) La Mairie est une institution ... . 

a) publicue ; 

b) publique ; 

c) publicque ; 

d) public. 
 

5) Marc joue ... football, Hélène joue .... piano. 

a) au, du; 

b) du, au; 

c) au, au; 

d) du, du. 
 

6) Je travaille ...8 heures ... midi, ...lundi ...vendredi. 

a) de, à, du, au; 

b) du, au, de, à; 

c) des, à, de, à; 

d) des, au, du, au. 
 

7) ... de ces chemises aimes-tu? / ..., la marron ou ..., la rose ? 

a) lequel, celui-là, celui-ci ; 

b) laquelle, celle-ci, celle-là ; 

c) lequel, celle, celle ; 

d) celle, laquelle, laquelle. 
 

8) C'était un jeune pianiste. Tout le monde appréciait son talent. 

a) C'était un jeune pianiste que tout le monde appréciait son talent. 

b) C'était un jeune pianiste dont tout le monde appréciait son talent. 

c) C'était un jeune pianiste dont tout le monde appréciait le talent. 

d) C'était un jeune pianiste que tout le monde appréciait le talent. 
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9) ....vous a dit cela? 

a) Qui est-ce qui; 

b) Qui est-ce que; 

c) Qu'est-ce qui; 

d) Qu'est-ce que. 
 

10) On parle de cette chaîne de télévision depuis quelques années. On ... parle. 

a) la ; 

b) y ; 

c) en ; 

d) le. 
 

11) Le petit garçon avait des larmes ....les yeux et soupirait ... . 

a) plein, doux; 

b) pleines, doucement; 

c) plein, doucement; 

d) pleins, doux. 
 

12) Je ... remercie chaque fois qu'elle m'offre son aide. 

a) la ; 

b) lui ; 

c) en ; 

d) y. 
 

13) ...meuble a coûté ... euros. 

a) cette, mille; 

b) ce, mille;  

c) ce, une mille; 

d) ce, un mille. 
 

14) Il est né ....Portugal, mais il vit ...France. 

a) en, en; 

b) au, au; 

c) au, en; 

d) en, au. 
 

15) La mère de son épouse est sa .... 

a) grand-mère;  

b) grande-mère;  

c) belle mère;  

d) belle-mère.  
 

16) ....oiseau est ...moineau? 

a) cette, une; 

b) cet, un; 

c) ce, un; 

d) cet, une. 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 3 din 4 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA FRANCEZĂ 
A1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

17) La sœur ... Paul ne mange que ... fruits. 

a) de, des ; 

b) du, des ; 

c) de, de ; 

d) du, de. 
 

18) Vous faites ... tennis et ... natation. 

a) de la, de la ; 

b) du, du ; 

c) des, de la ; 

d) du, de la. 
 

19) Nous faisons ... danse et ... patinage. 

a) de la, de la ; 

b) de la, du ; 

c) du, du ; 

d) du, de la. 
 

20) ....canapé du bureau et ....du salon sont identiques. 

a) la, celle; 

b) le, celui; 

c) le, celle; 

d) la, celui. 
 

21) - ...est ton opinion? 

- Je n'en ai .... . 

a) quel, aucun; 

b) quelle, pas aucune; 

c) quelle, aucune; 

d) laquelle, aucune. 

 

22)  Quelques efforts qu'elle ..., elle doit ... . 

a) fasse, travailler ; 

b) fasses, travailler ; 

c) fait, travaillé ; 

d) fait, travaille. 
 

23) Elle ... au rez-de-chaussée. 

a) a descendue ; 

b) est descendu ; 

c) a descendu ; 

d) est descendue. 
 

24) Si elle était admise, ses parents .... si fiers.  

a) auraient été; 

b) seront; 

c) étaient; 

d) seraient. 
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25) C'est un récit ... la vie des paysans. 

a) évoquant ; 

b) évocant ; 

c) évoqant ; 

d) évocuant. 
 

26) Hier, Marie et ses amis ...rendez-vous au restaurant. Ils ... et les heures ... agréablement.  

a) se sont donné, se sont amusés, se sont succédé; 

b) se sont donnés, se sont amusés, se sont succédé; 

c) se sont donné, se sont amusé, se sont succédées; 

d) se sont donnés, se sont amusé, se sont succédées. 
 

27) Son amie a été ... par ma réaction. 

a) surprises ; 

b) surpri ; 

c) surprise ; 

d) surpris. 
 

28) J'ai dit à mon fils qu'il ... faire du sport. 

a) doive ; 

b) devra ; 

c) devait ; 

d) dois. 
 

29) Si j'... à la montagne, je te le ... . 

a) irai, dirais ; 

b) irais, dirais ; 

c) allais, dirai ; 

d) allais, dirais. 
 

30) Elle a aimé les cadeaux qu'elle a ... à l'occasion de son anniversaire. 

a) reçu ; 

b) resus ; 

c) reçus ; 

d) reçues. 
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1) La Mairie est une institution ... . 

a) publicue ; 

b) publique ; 

c) publicque ; 

d) public. 
 

2) Elle est venue ... avoir annoncé sa visite. 

a) sans que ; 

b) avant que ; 

c) sans ; 

d) sans d'. 
 

3) Marc joue ... football, Hélène joue .... piano. 

a) au, du; 

b) du, au; 

c) au, au; 

d) du, du. 
 

4) ...vous lui disiez la vérité, il ne vous pardonnera pas. 

a) quoi que; 

b) quoique; 

c) avant que; 

d) à condition de. 
 

5) ...vous disiez, il ne vous pardonnera pas. 

a) quoi que; 

b) quoique; 

c) même si; 

d) avant que. 
 

6) Je travaille ...8 heures ... midi, ...lundi ...vendredi. 

a) de, à, du, au; 

b) du, au, de, à; 

c) des, à, de, à; 

d) des, au, du, au. 
 

7) C'était un jeune pianiste. Tout le monde appréciait son talent. 

a) C'était un jeune pianiste que tout le monde appréciait son talent. 

b) C'était un jeune pianiste dont tout le monde appréciait son talent. 

c) C'était un jeune pianiste dont tout le monde appréciait le talent. 

d) C'était un jeune pianiste que tout le monde appréciait le talent. 
 

8) On parle de cette chaîne de télévision depuis quelques années. On ... parle. 

a) la ; 

b) y ; 

c) en ; 

d) le. 
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9) Le petit garçon avait des larmes ....les yeux et soupirait ... . 

a) plein, doux; 

b) pleines, doucement; 

c) plein, doucement; 

d) pleins, doux. 
 

10) ... de ces chemises aimes-tu? / ..., la marron ou ..., la rose ? 

a) lequel, celui-là, celui-ci ; 

b) laquelle, celle-ci, celle-là ; 

c) lequel, celle, celle ; 

d) celle, laquelle, laquelle. 
 

11) Je ... remercie chaque fois qu'elle m'offre son aide. 

a) la ; 

b) lui ; 

c) en ; 

d) y. 
 

12) ....vous a dit cela? 

a) Qui est-ce qui; 

b) Qui est-ce que; 

c) Qu'est-ce qui; 

d) Qu'est-ce que. 
 

13) - ...est ton opinion? 

- Je n'en ai .... . 

a) quel, aucun; 

b) quelle, pas aucune; 

c) quelle, aucune; 

d) laquelle, aucune. 

 

14) Vous faites ... tennis et ... natation. 

a) de la, de la ; 

b) du, du ; 

c) des, de la ; 

d) du, de la. 
 

15) La sœur ... Paul ne mange que ... fruits. 

a) de, des ; 

b) du, des ; 

c) de, de ; 

d) du, de. 
 

16) Il est né ....Portugal, mais il vit ...France. 

a) en, en; 

b) au, au; 

c) au, en; 

d) en, au. 
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17) ....oiseau est ...moineau? 

a) cette, une; 

b) cet, un; 

c) ce, un; 

d) cet, une. 
 

18) Nous faisons ... danse et ... patinage. 

a) de la, de la ; 

b) de la, du ; 

c) du, du ; 

d) du, de la. 
 

19) ....canapé du bureau et ....du salon sont identiques. 

a) la, celle; 

b) le, celui; 

c) le, celle; 

d) la, celui. 
 

20) La mère de son épouse est sa .... 

a) grand-mère;  

b) grande-mère;  

c) belle mère;  

d) belle-mère.  
 

21) ...meuble a coûté ... euros. 

a) cette, mille; 

b) ce, mille;  

c) ce, une mille; 

d) ce, un mille. 
 

22) Si j'... à la montagne, je te le ... . 

a) irai, dirais ; 

b) irais, dirais ; 

c) allais, dirai ; 

d) allais, dirais. 
 

23) Si elle était admise, ses parents .... si fiers.  

a) auraient été; 

b) seront; 

c) étaient; 

d) seraient. 
 

24) Elle ... au rez-de-chaussée. 

a) a descendue ; 

b) est descendu ; 

c) a descendu ; 

d) est descendue. 
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25) Hier, Marie et ses amis ...rendez-vous au restaurant. Ils ... et les heures ... agréablement.  

a) se sont donné, se sont amusés, se sont succédé; 

b) se sont donnés, se sont amusés, se sont succédé; 

c) se sont donné, se sont amusé, se sont succédées; 

d) se sont donnés, se sont amusé, se sont succédées. 
 

26) Son amie a été ... par ma réaction. 

a) surprises ; 

b) surpri ; 

c) surprise ; 

d) surpris. 
 

27) C'est un récit ... la vie des paysans. 

a) évoquant ; 

b) évocant ; 

c) évoqant ; 

d) évocuant. 
 

28)  Quelques efforts qu'elle ..., elle doit ... . 

a) fasse, travailler ; 

b) fasses, travailler ; 

c) fait, travaillé ; 

d) fait, travaille. 
 

29) J'ai dit à mon fils qu'il ... faire du sport. 

a) doive ; 

b) devra ; 

c) devait ; 

d) dois. 
 

30) Elle a aimé les cadeaux qu'elle a ... à l'occasion de son anniversaire. 

a) reçu ; 

b) resus ; 

c) reçus ; 

d) reçues. 
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1) Welche Variante ist richtig? 

Wo ist Hans? Er ist gerade dabei, Kaffee zu kochen. 

a) Hans wird Kaffee kochen. 

b) Hans kocht jetzt Kaffee. 

c) Hans hat schon Kaffee gekocht. 

d) Hans ist nicht imstande, Kaffee zu kochen. 
 

2) Welche Variante ist richtig? 

..... wenigen Minuten beginnt der Unterricht. Komm, wir sollen uns ..... ! 

a) Bis ..... weilen 

b) Vor ..... langweilen 

c) In ..... beeilen 

d) Auf ..... verweilen 
 

3) Welche Variante ist richtig? 

Es ist schon spät, wir müssen uns schon auf den ..... machen. 

a) Weg 

b) Straße 

c) Route 

d) Gasse 
 

4) Wählen Sie die richtige Variante! 

Gib mir bitte den Brief, ..... ich früher auf den Schreibtisch gelegt habe! 

a) der 

b) dem 

c) den 

d) die 
 

5) Wählen Sie die richtige Variante! 

Sie ging zu ihm zurück, ..... sie ihn nicht mehr liebte. 

a) obwohl 

b) ob 

c) aber 

d) denn 
 

6) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich will mal probieren, ..... . 

a) ob gut funktioniert der Computer  

b) ob der Computer funktioniert gut 

c) ob der Computer gut funktioniert 

d) ob funktioniert der Computer gut  
 

7) Wählen Sie die richtige Variante! 

Kannst du mir sagen, ..... du zu mir kommen kannst? 

a) wer 

b) wann 

c) wie viel 

d) weil 
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8) Wählen Sie die richtige Variante! 

Hier sind die glücklichen Eltern, ..... Sohn das Abitur bestanden hat. 

a) deren 

b) der 

c) das 

d) dem 
 

9) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich habe gehört, ..... . 

a) dass er der beste Schauspieler ist. 

b) dass er ist der beste Schauspieler. 

c) dass ist er der beste Schauspieler. 

d) dass der beste Schauspieler ist er. 
 

10) Wählen Sie die richtige Variante! 

Die Frau, ..... Auto gestohlen wurde, kam zur Polizei. 

a) die 

b) deren 

c) dessen 

d) der 
 

11) Wählen Sie die richtige Variante! 

....., hatte er keinen Mut Deutsch zu sprechen. 

a) Obwohl studierte er seit vielen Jahren Deutsch  

b) Obwohl er seit vielen Jahren Deutsch studierte  

c) Obwohl er seit vielen Jahren studierte Deutsch  

d) Obwohl Deutsch studierte er seit vielen Jahren  
 

12) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich würde lieber ..... Haus kaufen und nicht ..... . 

a) dieses ..... jenes 

b) diesem ..... jenem 

c) dieser ..... jener 

d) diesen ..... jenen 
 

13) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wie heißt .....  ..... Gebirge der Welt? 

a) das höhere 

b) das höchste 

c) das hohe 

d) das höheste 
 

14) Wählen Sie die richtige Variante! 

Das ..... Baby ist das bravste Baby, das ich je gesehen habe. 

a) taufende 

b) getaufte 

c) taufte 

d) getaufendes 
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15) Wählen Sie die richtige Variante! 

Das arme Mädchen stand ..... vor dem großen Schaufenster. 

a) rathaft 

b) ratsam 

c) ratvoll 

d) ratlos 
 

16) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich suche eher ein ..... als ein ..... Zimmer. 

a) ruhigeren ..... billigen 

b) ruhigeres ..... billiges 

c) ruhigere ..... billige 

d) ruhigeres ..... billigen 
 

17) Wählen Sie die richtige Variante! 

Kennst du mein..... best..... Freund? Er wohnt in dies..... schön..... Haus. 

a) -  -er ..... -es   - es  

b) -en -en ..... - em  - en  

c) -er -e ..... - e  - es  

d) -en -en ..... -es   - en  
 

18) Wählen Sie die richtige Variante! 

Er war so ....., dass er sofort einschlief . 

a) müderer 

b) müder 

c) müde 

d) müden 
 

19) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wohin hast du die Mappe .....? Sie .....  auf dem Tisch. 

a) gelegen ..... legt 

b) gelegt ..... liegt 

c) geliegen ..... liegt 

d) gelegen ..... liegt 
 

20) Wählen Sie die richtige Variante! 

a) Mein Freund sagtet mir immer die Wahrheit. 

b) Mein Freund sagte mir immer die Wahrheit. 

c) Mein Freund sagten mir immer die Wahrheit. 

d) Mein Freund sagen mir immer die Wahrheit. 
 

21) Wählen Sie die richtige Variante! 

a) Der Bauer bittet den Kunden frisches Obst an. 

b) Der Bauer bat den Kunden frisches Obst an. 

c) Der Bauer bot den Kunden frisches Obst an. 

d) Der Bauer bieten den Kunden frisches Obst an. 
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22) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich lerne und träume ..... . 

a) zugleich 

b) gleich 

c) zuerst 

d) vorher 
 

23) Wählen Sie die richtige Variante! 

Am Bahnhof verabschiede ich ..... von meinen Eltern. 

a) - 

b) mir 

c) mich 

d) sich 
 

24) Wählen Sie die richtige Variante! 

Im Garten ..... allerlei Pflanzen ..... . 

a) haben ..... gewachsen  

b) sind ..... gewachsen  

c) ist ..... gewachsen  

d) sind ..... gewachst  
 

25) Wählen Sie die richtige Variante! 

Der Vater hat ein Fahrrad ..... sein..... Kind gekauft. 

a) für  -en 

b) auf  -e 

c) an   - 

d) für  - 
 

26) Wählen Sie die richtige Variante! 

..... bittet er sie? Um Hilfe oder um Rat? 

a) Worum 

b) Woran 

c) Wofür 

d) Worüber 
 

27) Wählen Sie die richtige Aktivform! 

Die Damen wurden von dem Herrn höflich begrüßt. 

a) Der Herrn begrüßte höflich die Damen. 

b) Der Herrn begrüßt höflich die Damen. 

c) Der Herr begrüßt höflich die Damen. 

d) Der Herr begrüßte höflich die Damen. 
 

28) Wählen Sie die richtige Variante! 

Er ..... sehr fleißig ..... . Er ..... ein guter Arzt ..... . 

a) hat ..... gelernen ..... hat ..... geworden  

b) ist ..... gelernt ..... ist ..... geworden  

c) hat ..... gelernt ..... ist ..... geworden 

d) hat ..... gelernt ..... hat ..... geworden  
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 5 din 5 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA GERMANĂ 
A1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

29) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wenn ich mehr Geld ....., ..... ich mir ein neues Auto ..... . 

a) hättet ....., würde ..... kaufen 

b) hätte ....., würde ..... gekauft 

c) hätte ....., würdet ..... kaufen 

d) hätte ....., würde ..... kaufen 
 

30) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wann kommst du ..... ?  

a) Widder 

b) wider 

c) wieder 

d) widder 
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1) Welche Variante ist richtig? 

Es ist schon spät, wir müssen uns schon auf den ..... machen. 

a) Weg 

b) Straße 

c) Route 

d) Gasse 
 

2) Welche Variante ist richtig? 

Wo ist Hans? Er ist gerade dabei, Kaffee zu kochen. 

a) Hans wird Kaffee kochen. 

b) Hans kocht jetzt Kaffee. 

c) Hans hat schon Kaffee gekocht. 

d) Hans ist nicht imstande, Kaffee zu kochen. 
 

3) Welche Variante ist richtig? 

..... wenigen Minuten beginnt der Unterricht. Komm, wir sollen uns ..... ! 

a) Bis ..... weilen 

b) Vor ..... langweilen 

c) In ..... beeilen 

d) Auf ..... verweilen 
 

4) Wählen Sie die richtige Variante! 

Kannst du mir sagen, ..... du zu mir kommen kannst? 

a) wer 

b) wann 

c) wie viel 

d) weil 
 

5) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich habe gehört, ..... . 

a) dass er der beste Schauspieler ist. 

b) dass er ist der beste Schauspieler. 

c) dass ist er der beste Schauspieler. 

d) dass der beste Schauspieler ist er. 
 

6) Wählen Sie die richtige Variante! 

....., hatte er keinen Mut Deutsch zu sprechen. 

a) Obwohl studierte er seit vielen Jahren Deutsch  

b) Obwohl er seit vielen Jahren Deutsch studierte  

c) Obwohl er seit vielen Jahren studierte Deutsch  

d) Obwohl Deutsch studierte er seit vielen Jahren  
 

7) Wählen Sie die richtige Variante! 

Die Frau, ..... Auto gestohlen wurde, kam zur Polizei. 

a) die 

b) deren 

c) dessen 

d) der 
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8) Wählen Sie die richtige Variante! 

Sie ging zu ihm zurück, ..... sie ihn nicht mehr liebte. 

a) obwohl 

b) ob 

c) aber 

d) denn 
 

9) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich will mal probieren, ..... . 

a) ob gut funktioniert der Computer  

b) ob der Computer funktioniert gut 

c) ob der Computer gut funktioniert 

d) ob funktioniert der Computer gut  
 

10) Wählen Sie die richtige Variante! 

Hier sind die glücklichen Eltern, ..... Sohn das Abitur bestanden hat. 

a) deren 

b) der 

c) das 

d) dem 
 

11) Wählen Sie die richtige Variante! 

Gib mir bitte den Brief, ..... ich früher auf den Schreibtisch gelegt habe! 

a) der 

b) dem 

c) den 

d) die 
 

12) Wählen Sie die richtige Variante! 

Das ..... Baby ist das bravste Baby, das ich je gesehen habe. 

a) taufende 

b) getaufte 

c) taufte 

d) getaufendes 
 

13) Wählen Sie die richtige Variante! 

Kennst du mein..... best..... Freund? Er wohnt in dies..... schön..... Haus. 

a) -  -er ..... -es   - es  

b) -en -en ..... - em  - en  

c) -er -e ..... - e  - es  

d) -en -en ..... -es   - en  
 

14) Wählen Sie die richtige Variante! 

Das arme Mädchen stand ..... vor dem großen Schaufenster. 

a) rathaft 

b) ratsam 

c) ratvoll 

d) ratlos 
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15) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich würde lieber ..... Haus kaufen und nicht ..... . 

a) dieses ..... jenes 

b) diesem ..... jenem 

c) dieser ..... jener 

d) diesen ..... jenen 
 

16) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wie heißt .....  ..... Gebirge der Welt? 

a) das höhere 

b) das höchste 

c) das hohe 

d) das höheste 
 

17) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich suche eher ein ..... als ein ..... Zimmer. 

a) ruhigeren ..... billigen 

b) ruhigeres ..... billiges 

c) ruhigere ..... billige 

d) ruhigeres ..... billigen 
 

18) Wählen Sie die richtige Variante! 

Er war so ....., dass er sofort einschlief . 

a) müderer 

b) müder 

c) müde 

d) müden 
 

19) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wenn ich mehr Geld ....., ..... ich mir ein neues Auto ..... . 

a) hättet ....., würde ..... kaufen 

b) hätte ....., würde ..... gekauft 

c) hätte ....., würdet ..... kaufen 

d) hätte ....., würde ..... kaufen 
 

20) Wählen Sie die richtige Variante! 

..... bittet er sie? Um Hilfe oder um Rat? 

a) Worum 

b) Woran 

c) Wofür 

d) Worüber 
 

21) Wählen Sie die richtige Variante! 

Er ..... sehr fleißig ..... . Er ..... ein guter Arzt ..... . 

a) hat ..... gelernen ..... hat ..... geworden  

b) ist ..... gelernt ..... ist ..... geworden  

c) hat ..... gelernt ..... ist ..... geworden 

d) hat ..... gelernt ..... hat ..... geworden  
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22) Wählen Sie die richtige Aktivform! 

Die Damen wurden von dem Herrn höflich begrüßt. 

a) Der Herrn begrüßte höflich die Damen. 

b) Der Herrn begrüßt höflich die Damen. 

c) Der Herr begrüßt höflich die Damen. 

d) Der Herr begrüßte höflich die Damen. 
 

23) Wählen Sie die richtige Variante! 

a) Der Bauer bittet den Kunden frisches Obst an. 

b) Der Bauer bat den Kunden frisches Obst an. 

c) Der Bauer bot den Kunden frisches Obst an. 

d) Der Bauer bieten den Kunden frisches Obst an. 
 

24) Wählen Sie die richtige Variante! 

Am Bahnhof verabschiede ich ..... von meinen Eltern. 

a) - 

b) mir 

c) mich 

d) sich 
 

25) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wohin hast du die Mappe .....? Sie .....  auf dem Tisch. 

a) gelegen ..... legt 

b) gelegt ..... liegt 

c) geliegen ..... liegt 

d) gelegen ..... liegt 
 

26) Wählen Sie die richtige Variante! 

Der Vater hat ein Fahrrad ..... sein..... Kind gekauft. 

a) für  -en 

b) auf  -e 

c) an   - 

d) für  - 
 

27) Wählen Sie die richtige Variante! 

Wann kommst du ..... ?  

a) Widder 

b) wider 

c) wieder 

d) widder 
 

28) Wählen Sie die richtige Variante! 

Ich lerne und träume ..... . 

a) zugleich 

b) gleich 

c) zuerst 

d) vorher 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 5 din 5 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA GERMANĂ 
B1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

29) Wählen Sie die richtige Variante! 

a) Mein Freund sagtet mir immer die Wahrheit. 

b) Mein Freund sagte mir immer die Wahrheit. 

c) Mein Freund sagten mir immer die Wahrheit. 

d) Mein Freund sagen mir immer die Wahrheit. 
 

30) Wählen Sie die richtige Variante! 

Im Garten ..... allerlei Pflanzen ..... . 

a) haben ..... gewachsen  

b) sind ..... gewachsen  

c) ist ..... gewachsen  

d) sind ..... gewachst  
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1) Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria de la punctul: 

a) încuiată, săi, poet, licee; 

b) hiat, familia, fiecare, idee; 

c) odaia, dumnealui, epopee, iarna; 

d) spui, ierarhie, liceu, poate. 

 

2) Grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează câte un singur sunet la cuvintele din seria de la 

punctul: 

a) ghirlandă, ghiocel, chirilic, ghindă; 

b) cerc, chin, chezaş, ghiveci; 

c) ghiozdan, cheamă, ciută, ceas; 

d) cinema, geam, chiul, ghinion. 

 

3) Conţine litere ce notează, în orice cuvânt, numai vocale seria de la punctul: 

a) a, e, i, u; 

b) a, ă, â, î; 

c) i, î, o, e; 

d) u, o, e, ă. 

 

4) Sunt monosilabice toate cuvintele din seria: 

a) stor, ie, aduci, miei; 

b) aer, iac, ferm, vânt; 

c) ghem, chiul, ochi, plumb; 

d) suc, prompt, acru, mixt. 

 

5) Conţine numai termeni neologici seria de la punctul: 

a) mare, forţă, nobilime, condescendenţă; 

b) cucuruz, mahala, greu, străşnicie; 

c) consolare, altruism, voluptate, transfigurat; 

d) bostan, încăpăţânare, inocenţă, periferic. 

 

6) Nu există pleonasm în enunţul: 

a) Preşedintele a rostit o scurtă alocuţiune în faţa mulţimii. 

b) Îl bucură întotdeauna exemplele pilduitoare ale părinţilor. 

c) Îmi plac sucurile îmbuteliate în sticle colorate. 

d) Avionul a amerizat din cauza furtunii puternice. 

 

7) Sunt compuse toate cuvintele din seria: 

a)  pentru că, despre, până la, înspre; 

b)  fiindcă, în jurul, ca să, deoarece; 

c)  până în, de pe, aşadar, cândva; 

d)  deodată, din când în când, de la, întrucât. 

 

8) Sunt neologisme toate cuvintele din seria de la punctul: 

a) acribie, bălan, ameliorat, benevol; 

b) blestem, buturugă, calm, calibraj; 

c) aclimatizare, beletristic, cabalistic, calofilie; 

d) autonom, caduc, versatil, fudul. 
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9) Sunt derivate toate cuvintele din seria: 

a) primăvară, desfrunzit, fricos, purtabil; 

b) benzinărie, grăsime, luntraş, alfabetar; 

c) pătrime, lăudăros, ţărănoi, despre; 

d) interplanetar, siluetă, montan, propoziţie. 

 

10) Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 

a) egal, indubitabil, nervos, soare; 

b) telefon, cerebel, astm, frază; 

c) ochelari, maşină, zestre, apă;  

d) tentaţie,  frate, energic, respiraţie.  

 

11) Există numai perechi paronimice în seria de la punctul: 

a) condiţionat/condiţional; cazual/cauzal; fragrant/flagrant; 

b) oral/orar; neam/ ne-am; simbolist/simbolism; 

c) dinamism/inerţie; emigrant/imigrant; haos/naos; 

d) relativ/absolut; atlas/atlaz; eminent/iminent. 

 

12) Antonimele verbului a ierta sunt în seria de la punctul: 

a) a scuza, a tolera, a impune, a scuti; 

b) a trece cu vederea, a dispărea, a dispensa; 

c) a îngădui, a se evapora, a se certa; a se împăca; 

d) a acuza, a condamna, a blama, a dezaproba. 

 

13) Conţine numai adverbe formate prin derivare seria de la punctul: 

a) frumos, bine, incorect; 

b) repede, iute, pesemne; 

c) prieteneşte, acasă, clar; 

d) frăţeşte, târâş, furiş. 

 

14) Sunt corect scrise formele verbului a fi în toate enunţurile din seria de la punctul: 

a) Fi-ţi veseli mereu! Nefind trişti, câştigăm în viaţă! 

b) Fiţi curajoşi! A fii laş e o ruşine. 

c) Fii atent mereu la traversare! Nu fi neatent la explicaţii! 

d) Fieţi zilele înseninate! Să nu fii pesimist! 

 

15) Prepoziţia după este folosită corect în enunţul de la punctul: 

a) Te-am şters după listă. 

b) Nu da vrabia din mână pe cioara după gard. 

c) Te-am căutat după terminarea cursurilor. 

d) — Dă-mi cartea după birou! 

 

16) Conţine numai termeni ce pot deveni adjective pronominale seria de la punctul: 

a) cui, orice, oricât, dumnealui; 

b) matale, careva, nimănui, Măria Sa; 

c) altul, toţi, noştri, ce; 

d) cuiva, aceluiaşi, ăsta, oricum. 
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17) Cuvântul subliniat din enunţul Miroase în toată casa a pâine caldă. este: 

a) articol posesiv-genitival; 

b) verb auxiliar; 

c) prepoziţie; 

d) interjecţie. 

 

18) Conţine un verb la diateza pasivă enunţul de la punctul: 

a) Aş fi scris tema dacă aş fi înţeles cerinţa. 

b) Nu mi s-a explicat ce am de făcut. 

c) Concertul va fi transmis live de postul naţional. 

d) Să fi dansat cu tine, ar fi fost o fericire. 

 

19) Termenul regent şi elementul subordonator pentru propoziţia subordonată din fraza M-a luat la rost 

îndată ce i-am spus adevărul. sunt: 

a) adverb compus; conjuncţie coordonatoare; 

b) locuţiune verbală; locuţiune conjuncţională subordonatoare; 

c) locuţiune adverbială de loc; adverb compus; 

d) adverb; pronume relativ cu prepoziţie. 

 

20) Conţine numai propoziţii subordonate circumstanţiale de timp fraza de la punctul: 

a) A ajuns la gară înainte ca trenul să fie tras la peron şi să se permită accesul. 

b) Ziua când ne vom revedea va fi cea mai fericită. 

c) Se ştie perfect când greşeşti, fiindcă roşeşti. 

d) Nu am băgat de seamă când ai plecat şi când ai revenit. 

 

21) Conţine numai propoziţii subordonate completive indirecte fraza de la punctul: 

a) Sunt convins că voi fi admis şi că-mi voi demonstra calităţile. 

b) Mi s-a întâmplat să visez cu ochii deschişi şi să mă trezesc brusc. 

c) Iată că ziua cea mare a sosit când nu ne mai aşteptam. 

d) Nu se ştie cui s-au adresat şi cine le-a răspuns. 

 

22) A doua propoziţie subordonată  din fraza Acela care se teme de el poate să ajungă la fel de rău. este: 

a) completivă directă; 

b) subiectivă; 

c) atributivă; 

d) completivă indirectă. 

 

23) Pronumele relativ din fraza Materia căreia îi acorzi atenţie te va ajuta să îţi atingi obiectivele. 

îndeplineşte funcţia sintactică de: 

a) atribut pronominal genitival; 

b) complement indirect; 

c) atribut adjectival; 

d) subiect. 

 

24) În fraza Îmi place să rămână totul cum era înainte., propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 

a) predicativă, subiectivă; 

b) subiectivă, circumstanţială de mod; 

c) completivă directă, circumstanţială de mod; 

d) subiectivă, predicativă. 
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25) În enunţul Îi respect pe cei care şi-au înţeles menirea., cuvintele subliniate îndeplinesc, în ordine, 

următoarele funcţii sintactice: 

a) complement direct, subiect, complement indirect; 

b) complement direct, subiect, atribut pronominal; 

c) complement direct, atribut adjectival, atribut pronominal; 

d) complement indirect, atribut pronominal, complement direct. 

 

26) În enunţul  I-am întrebat pe toţi, dar niciunul nu mi-a putut oferi un răspuns., există: 

a) cinci complemente directe; 

b) patru complemente directe; 

c) trei complemente directe; 

d) două complemente directe. 

 

27) Conţine un predicat verbal exprimat prin adverb predicativ enunţul de la punctul: 

a) Pesemne că ne vom întâlni. 

b) Studentul a înţeles negreşit ce s-a comunicat. 

c) Mi-e imposibil să ajung la timp. 

d) Se comporta firesc faţă de noi. 

 

28) Indică propoziţia în care există un complement necircumstanţial: 

a) Vom ajunge la Sovata mâine, în zori. 

b) Au înflorit pomii în grădina mea. 

c) M-a sunat alaltăieri. 

d) Se vedea limpede marea. 

 

29) Există un complement necircumstanţial în enunţul:  

a) De mâine, se lasă ceaţa. 

b) Colegul meu a ajuns la bibliotecă înaintea mea. 

c) Ne plimbam mereu de-a lungul digului. 

d) Cursurile au fost elaborate de catedra de ştiinţe. 

 

30) Numele predicativ din enunţul A fost apreciat, pentru că a fost în stare să rezolve o sarcină dificilă. 

este exprimat  prin: 

a) substantiv precedat de prepoziţie; 

b) locuţiune adjectivală; 

c) adjectiv provenit din verb la participiu; 

d) locuţiune adverbială. 
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1) Grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează câte un singur sunet la cuvintele din seria de la 

punctul: 

a) ghirlandă, ghiocel, chirilic, ghindă; 

b) cerc, chin, chezaş, ghiveci; 

c) ghiozdan, cheamă, ciută, ceas; 

d) cinema, geam, chiul, ghinion. 
 

2) Conţine litere ce notează, în orice cuvânt, numai vocale seria de la punctul: 

a) a, e, i, u; 

b) a, ă, â, î; 

c) i, î, o, e; 

d) u, o, e, ă. 
 

3) Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria de la punctul: 

a) încuiată, săi, poet, licee; 

b) hiat, familia, fiecare, idee; 

c) odaia, dumnealui, epopee, iarna; 

d) spui, ierarhie, liceu, poate. 
 

4) Sunt monosilabice toate cuvintele din seria: 

a) stor, ie, aduci, miei; 

b) aer, iac, ferm, vânt; 

c) ghem, chiul, ochi, plumb; 

d) suc, prompt, acru, mixt. 
 

5) Sunt compuse toate cuvintele din seria: 

a)  pentru că, despre, până la, înspre; 

b)  fiindcă, în jurul, ca să, deoarece; 

c)  până în, de pe, aşadar, cândva; 

d)  deodată, din când în când, de la, întrucât. 
 

6) Sunt derivate toate cuvintele din seria: 

a) primăvară, desfrunzit, fricos, purtabil; 

b) benzinărie, grăsime, luntraş, alfabetar; 

c) pătrime, lăudăros, ţărănoi, despre; 

d) interplanetar, siluetă, montan, propoziţie. 
 

7) Antonimele verbului a ierta sunt în seria de la punctul: 

a) a scuza, a tolera, a impune, a scuti; 

b) a trece cu vederea, a dispărea, a dispensa; 

c) a îngădui, a se evapora, a se certa; a se împăca; 

d) a acuza, a condamna, a blama, a dezaproba. 
 

8) Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 

a) egal, indubitabil, nervos, soare; 

b) telefon, cerebel, astm, frază; 

c) ochelari, maşină, zestre, apă;  

d) tentaţie,  frate, energic, respiraţie.  
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9) Există numai perechi paronimice în seria de la punctul: 

a) condiţionat/condiţional; cazual/cauzal; fragrant/flagrant; 

b) oral/orar; neam/ ne-am; simbolist/simbolism; 

c) dinamism/inerţie; emigrant/imigrant; haos/naos; 

d) relativ/absolut; atlas/atlaz; eminent/iminent. 
 

10) Sunt neologisme toate cuvintele din seria de la punctul: 

a) acribie, bălan, ameliorat, benevol; 

b) blestem, buturugă, calm, calibraj; 

c) aclimatizare, beletristic, cabalistic, calofilie; 

d) autonom, caduc, versatil, fudul. 
 

11) Nu există pleonasm în enunţul: 

a) Preşedintele a rostit o scurtă alocuţiune în faţa mulţimii. 

b) Îl bucură întotdeauna exemplele pilduitoare ale părinţilor. 

c) Îmi plac sucurile îmbuteliate în sticle colorate. 

d) Avionul a amerizat din cauza furtunii puternice. 
 

12) Conţine numai termeni neologici seria de la punctul: 

a) mare, forţă, nobilime, condescendenţă; 

b) cucuruz, mahala, greu, străşnicie; 

c) consolare, altruism, voluptate, transfigurat; 

d) bostan, încăpăţânare, inocenţă, periferic. 
 

13) Cuvântul subliniat din enunţul Miroase în toată casa a pâine caldă. este: 

a) articol posesiv-genitival; 

b) verb auxiliar; 

c) prepoziţie; 

d) interjecţie. 
 

14) Conţine numai adverbe formate prin derivare seria de la punctul: 

a) frumos, bine, incorect; 

b) repede, iute, pesemne; 

c) prieteneşte, acasă, clar; 

d) frăţeşte, târâş, furiş. 
 

15) Sunt corect scrise formele verbului a fi în toate enunţurile din seria de la punctul: 

a) Fi-ţi veseli mereu! Nefind trişti, câştigăm în viaţă! 

b) Fiţi curajoşi! A fii laş e o ruşine. 

c) Fii atent mereu la traversare! Nu fi neatent la explicaţii! 

d) Fieţi zilele înseninate! Să nu fii pesimist! 
 

16) Prepoziţia după este folosită corect în enunţul de la punctul: 

a) Te-am şters după listă. 

b) Nu da vrabia din mână pe cioara după gard. 

c) Te-am căutat după terminarea cursurilor. 

d) — Dă-mi cartea după birou! 
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17) Conţine numai termeni ce pot deveni adjective pronominale seria de la punctul: 

a) cui, orice, oricât, dumnealui; 

b) matale, careva, nimănui, Măria Sa; 

c) altul, toţi, noştri, ce; 

d) cuiva, aceluiaşi, ăsta, oricum. 
 

18) Conţine un verb la diateza pasivă enunţul de la punctul: 

a) Aş fi scris tema dacă aş fi înţeles cerinţa. 

b) Nu mi s-a explicat ce am de făcut. 

c) Concertul va fi transmis live de postul naţional. 

d) Să fi dansat cu tine, ar fi fost o fericire. 
 

19) Conţine numai propoziţii subordonate circumstanţiale de timp fraza de la punctul: 

a) A ajuns la gară înainte ca trenul să fie tras la peron şi să se permită accesul. 

b) Ziua când ne vom revedea va fi cea mai fericită. 

c) Se ştie perfect când greşeşti, fiindcă roşeşti. 

d) Nu am băgat de seamă când ai plecat şi când ai revenit. 
 

20) Pronumele relativ din fraza Materia căreia îi acorzi atenţie te va ajuta să îţi atingi obiectivele. 

îndeplineşte funcţia sintactică de: 

a) atribut pronominal genitival; 

b) complement indirect; 

c) atribut adjectival; 

d) subiect. 
 

21) A doua propoziţie subordonată  din fraza Acela care se teme de el poate să ajungă la fel de rău. este: 

a) completivă directă; 

b) subiectivă; 

c) atributivă; 

d) completivă indirectă. 
 

22) Termenul regent şi elementul subordonator pentru propoziţia subordonată din fraza M-a luat la rost 

îndată ce i-am spus adevărul. sunt: 

a) adverb compus; conjuncţie coordonatoare; 

b) locuţiune verbală; locuţiune conjuncţională subordonatoare; 

c) locuţiune adverbială de loc; adverb compus; 

d) adverb; pronume relativ cu prepoziţie. 
 

23) Conţine numai propoziţii subordonate completive indirecte fraza de la punctul: 

a) Sunt convins că voi fi admis şi că-mi voi demonstra calităţile. 

b) Mi s-a întâmplat să visez cu ochii deschişi şi să mă trezesc brusc. 

c) Iată că ziua cea mare a sosit când nu ne mai aşteptam. 

d) Nu se ştie cui s-au adresat şi cine le-a răspuns. 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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24) În fraza Îmi place să rămână totul cum era înainte., propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 

a) predicativă, subiectivă; 

b) subiectivă, circumstanţială de mod; 

c) completivă directă, circumstanţială de mod; 

d) subiectivă, predicativă. 
 

25) Conţine un predicat verbal exprimat prin adverb predicativ enunţul de la punctul: 

a) Pesemne că ne vom întâlni. 

b) Studentul a înţeles negreşit ce s-a comunicat. 

c) Mi-e imposibil să ajung la timp. 

d) Se comporta firesc faţă de noi. 
 

26) Indică propoziţia în care există un complement necircumstanţial: 

a) Vom ajunge la Sovata mâine, în zori. 

b) Au înflorit pomii în grădina mea. 

c) M-a sunat alaltăieri. 

d) Se vedea limpede marea. 
 

27) Există un complement necircumstanţial în enunţul:  

a) De mâine, se lasă ceaţa. 

b) Colegul meu a ajuns la bibliotecă înaintea mea. 

c) Ne plimbam mereu de-a lungul digului. 

d) Cursurile au fost elaborate de catedra de ştiinţe. 
 

28) În enunţul  I-am întrebat pe toţi, dar niciunul nu mi-a putut oferi un răspuns., există: 

a) cinci complemente directe; 

b) patru complemente directe; 

c) trei complemente directe; 

d) două complemente directe. 
 

29) În enunţul Îi respect pe cei care şi-au înţeles menirea., cuvintele subliniate îndeplinesc, în ordine, 

următoarele funcţii sintactice: 

a) complement direct, subiect, complement indirect; 

b) complement direct, subiect, atribut pronominal; 

c) complement direct, atribut adjectival, atribut pronominal; 

d) complement indirect, atribut pronominal, complement direct. 
 

30) Numele predicativ din enunţul A fost apreciat, pentru că a fost în stare să rezolve o sarcină dificilă. 

este exprimat  prin: 

a) substantiv precedat de prepoziţie; 

b) locuţiune adjectivală; 

c) adjectiv provenit din verb la participiu; 

d) locuţiune adverbială. 
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1) ‹‹Надо любить не себя в искусстве, а искусство ..... ››. 

a) в себе; 

b) в двоём; 

c) в человеке; 

d) в жизни; 
 

2) Подбери синоним к слову ‹‹бережливый››. 

a) хороший; 

b) заботливый; 

c) сегодняшний; 

d) бесплатный; 
 

3) ‹‹Тот живёт, не тужит, кто с наукой ..... ››. 

a) играет; 

b) лежит; 

c) дружит; 

d) говорит; 
 

4) Однажды он посоветовал ей: ‹‹ ..... себе в магазине новое платье!›› 

a) Купи; 

b) Купите; 

c) Покупай; 

d) Покупайте; 
 

5) Подбери однокоренное слово к слову ‹‹трава››. 

a) травяной; 

b) травматический; 

c) травля; 

d) тревога; 
 

6) Мы часто вспоминаем ..... в Москву. 

a) поездок; 

b) поездками; 

c) о поездке; 

d) про поездке; 
 

7) Дедушка редко приезжает к нам, ..... его приезд для нас большая радость. 

a) или; 

b) зато; 

c) либо; 

d) не то; 
 

8) Дай мне, пожалуйста, ..... ! 

a) учебник; 

b) учебника; 

c) учебнику; 

d) учебнике; 
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9) Все на заседании ..... одного человека. 

a) к; 

b) кроме; 

c) с; 

d) на; 
 

10) Я слышал, ..... они поедут в Бистрицу. 

a) сколько; 

b) кто; 

c) какой; 

d) что; 
 

11) Задание было трудное, ..... я решила его правильно. 

a) но; 

b) либо; 

c) или; 

d) то; 
 

12) Я буду ..... 

a) студентка; 

b) студенткой; 

c) студентке; 

d) студентки; 
 

13) Мальчик, ..... её, прыгнул с забора. 

a) старшие; 

b) старше; 

c) старший; 

d) старшего; 
 

14) Девочка помогает ..... на кухне. 

a) мама; 

b) маму; 

c) маме; 

d) мамой; 
 

15) В январе в горах стояли ..... морозы. 

a) сильнейшие; 

b) сильнейших; 

c) сильнейшим; 

d) сильнейшими; 
 

16) Я уже успел поговорить ..... 

a) кое-кого; 

b) кое-кто; 

c) кое с чем; 

d) кое с кем; 
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17) Дом находился около ..... 

a) нашу станцию; 

b) нашей станции; 

c) наши станции; 

d) наших станции; 
 

18) Перед ..... остановился автомобиль. 

a) дом; 

b) дома; 

c) домой; 

d) домом; 
 

19) Доктор принимает с восьми ..... 

a) в четыре; 

b) по четыре; 

c) к четырём; 

d) до четырёх; 
 

20) ..... нужен новый телефон. 

a) братом; 

b) брату; 

c) братья; 

d) братьев; 
 

21) Передай ..... привет от меня. 

a) её; 

b) ей; 

c) ею; 

d) она; 
 

22) Я хочу ..... 

a) минеральной воде; 

b) минеральной водой; 

c) минеральная вода; 

d) минеральную воду; 
 

23) Они хотят показать Бухарест ..... 

a) наши друзья; 

b) у наших друзей; 

c) к нашим друзьям; 

d) нашим друзьям; 
 

24) Оденься потеплее, не ..... ! 

a) допусти; 

b) простудись; 

c) простудитесь; 

d) допустите; 
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25) Все сидели вокруг костра, и вдруг Федя ..... 

a) кричала; 

b) крикнула; 

c) закричал; 

d) крикнули; 
 

26) Мария ..... читать стихотворение. 

a) начнёшь; 

b) начнёт; 

c) начинать; 

d) начать; 
 

27) Мы будем ..... послезавтра уроками. 

a) заняться; 

b) заниматься; 

c) готовиться; 

d) приготовиться; 
 

28) Ежегодно они ..... оригинальные подарки. 

a) получают; 

b) будут получить; 

c) будем получать; 

d) получаем; 
 

29) Мать ..... своим детям по два яблока. 

a) раздала; 

b) раздела; 

c) разменяла; 

d) разрешала; 
 

30) ..... на месте! Начинаем утреннюю гимнастику. 

a) Показывать; 

b) Встать; 

c) Стоять; 

d) Заканчивать; 
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1) Подбери синоним к слову ‹‹бережливый››. 

a) хороший; 

b) заботливый; 

c) сегодняшний; 

d) бесплатный; 
 

2) ‹‹Надо любить не себя в искусстве, а искусство ..... ››. 

a) в себе; 

b) в двоём; 

c) в человеке; 

d) в жизни; 
 

3) Однажды он посоветовал ей: ‹‹ ..... себе в магазине новое платье!›› 

a) Купи; 

b) Купите; 

c) Покупай; 

d) Покупайте; 
 

4) ‹‹Тот живёт, не тужит, кто с наукой ..... ››. 

a) играет; 

b) лежит; 

c) дружит; 

d) говорит; 
 

5) Подбери однокоренное слово к слову ‹‹трава››. 

a) травяной; 

b) травматический; 

c) травля; 

d) тревога; 
 

6) Все на заседании ..... одного человека. 

a) к; 

b) кроме; 

c) с; 

d) на; 
 

7) Я слышал, ..... они поедут в Бистрицу. 

a) сколько; 

b) кто; 

c) какой; 

d) что; 
 

8) Задание было трудное, ..... я решила его правильно. 

a) но; 

b) либо; 

c) или; 

d) то; 
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9) Дай мне, пожалуйста, ..... ! 

a) учебник; 

b) учебника; 

c) учебнику; 

d) учебнике; 
 

10) Дедушка редко приезжает к нам, ..... его приезд для нас большая радость. 

a) или; 

b) зато; 

c) либо; 

d) не то; 
 

11) Мы часто вспоминаем ..... в Москву. 

a) поездок; 

b) поездками; 

c) о поездке; 

d) про поездке; 
 

12) Я буду ..... 

a) студентка; 

b) студенткой; 

c) студентке; 

d) студентки; 
 

13) Я хочу ..... 

a) минеральной воде; 

b) минеральной водой; 

c) минеральная вода; 

d) минеральную воду; 
 

14) Доктор принимает с восьми ..... 

a) в четыре; 

b) по четыре; 

c) к четырём; 

d) до четырёх; 
 

15) Девочка помогает ..... на кухне. 

a) мама; 

b) маму; 

c) маме; 

d) мамой; 
 

16) Дом находился около ..... 

a) нашу станцию; 

b) нашей станции; 

c) наши станции; 

d) наших станции; 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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17) ..... нужен новый телефон. 

a) братом; 

b) брату; 

c) братья; 

d) братьев; 
 

18) В январе в горах стояли ..... морозы. 

a) сильнейшие; 

b) сильнейших; 

c) сильнейшим; 

d) сильнейшими; 
 

19) Мальчик, ..... её, прыгнул с забора. 

a) старшие; 

b) старше; 

c) старший; 

d) старшего; 
 

20) Перед ..... остановился автомобиль. 

a) дом; 

b) дома; 

c) домой; 

d) домом; 
 

21) Я уже успел поговорить ..... 

a) кое-кого; 

b) кое-кто; 

c) кое с чем; 

d) кое с кем; 
 

22) Они хотят показать Бухарест ..... 

a) наши друзья; 

b) у наших друзей; 

c) к нашим друзьям; 

d) нашим друзьям; 
 

23) Передай ..... привет от меня. 

a) её; 

b) ей; 

c) ею; 

d) она; 
 

24) Мать ..... своим детям по два яблока. 

a) раздала; 

b) раздела; 

c) разменяла; 

d) разрешала; 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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25) Ежегодно они ..... оригинальные подарки. 

a) получают; 

b) будут получить; 

c) будем получать; 

d) получаем; 
 

26) Мы будем ..... послезавтра уроками. 

a) заняться; 

b) заниматься; 

c) готовиться; 

d) приготовиться; 
 

27) Все сидели вокруг костра, и вдруг Федя ..... 

a) кричала; 

b) крикнула; 

c) закричал; 

d) крикнули; 
 

28) Мария ..... читать стихотворение. 

a) начнёшь; 

b) начнёт; 

c) начинать; 

d) начать; 
 

29) ..... на месте! Начинаем утреннюю гимнастику. 

a) Показывать; 

b) Встать; 

c) Стоять; 

d) Заканчивать; 
 

30) Оденься потеплее, не ..... ! 

a) допусти; 

b) простудись; 

c) простудитесь; 

d) допустите; 
 

 

 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 1 din 5 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA SPANIOLĂ 
A1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

1) Elige la variante correcta: 

- ¿Dónde está el libro de Juan? 

- .... he dejado en la mesa. 

a) Le lo 

b) Le la 

c) Se lo 

d) Se la 
 

2) Elige la variante correcta: 

La obra de teatro era buena, incluso .... 

a) muy buenísima 

b) buenísima 

c) mayormente buen 

d) muy bueno 
 

3) Elige la variante correcta: 

El plural de papá es .... 

a) papáes 

b) papaes 

c) papás 

d) pápas 
 

4) Elige la variante correcta: 

Los españoles son .... cocineros. 

a) un buenos 

b) unos buen 

c) buen 

d) buenos 
 

5) Elige la variante correcta: 

La .... solución es buscarla y decirle toda la verdad. 

a) mejora 

b) mejores 

c) mejor 

d) buen 
 

6) Elige la variante correcta: 

El Museo del Prado es .... importante .... el Museo Reina Sofía. 

a) menos / como 

b) más / como 

c) tanto / como 

d) tan / como 
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7) Elige la variante correcta: 

Aunque invité a varios amigos, .... 

a) ninguno no vino. 

b) vino ningún. 

c) ninguno vino. 

d) ningún no vino. 
 

8) Elige la variante correcta: 

Lo vimos en el club con .... novia. 

a) sú 

b) suya 

c) su 

d) suyo 
 

9) Elige la variante correcta: 

Sus pantalones y sus camisetas eran .... 

a) grises 

b) grisas 

c) grisos 

d) gris 
 

10) El antónimo de la palabra lograr es: 

a) fracasar 

b) obtener 

c) alcanzar 

d) detener 
 

11) Cuando alguien habla muy rápido, dices: 

a) ¿Puede hablar más alto, por favor? 

b) ¿Puede hablar más fuerte, por favor? 

c) ¿Puede hablar más bajo, por favor? 

d) ¿Puede hablar más despacio, por favor? 
 

12) Son antónimos: 

a) aparecer ≠ venir 

b) aparecer ≠ ir 

c) aparecer ≠ desaparecer 

d) aparecer ≠ asomarse 
 

13) Elige la variante correcta de la transformación del estilo directo al estilo indirecto: 

Irene: “He encontrado un buen trabajo y tengo un sueldo mejor.” 

a) Irene dijo que había encontrado un buen trabajo y que tenía un sueldo mejor. 

b) Irene dijo que ha encontrado un buen trabajo y tiene un sueldo mejor. 

c) Irene dijo que encontró un buen trabajo y tiene un sueldo mejor. 

d) Irene dijo que encuentra un buen trabajo y tenía un sueldo mejor. 
 



 

 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns:  

Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
Pagina 3 din 5 

 

Ministerul Afacerilor Interne  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea august 2018 

LIMBA SPANIOLĂ 
A1 

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
1 

14) Elige la variante correcta: 

No hace falta que .... a Jorge. Hoy va a tardar mucho. 

a) esperéis 

b) esperaréis 

c) esperáis 

d) esperais 

 

15) Elige la variante correcta:  

Su padre le pidió que .... a casa antes de las doce. 

a) regresara 

b) regrese 

c) regresar 

d) regresa 
 

16) Elige la variante correcta:  

No creía que tú le .... ayudar  porque te .... imposible. 

a) puedes, es 

b) podías, era 

c) pudieras, era 

d) podiste, fue 
 

17) Elige la variante correcta de la trasformación del estilo directo al estilo indirecto: 

 -¿Queréis jugar al ajedrez conmigo? , preguntó Carlos. 

a) Carlos preguntó si ellos querían jugar al ajedrez con él. 

b) Carlos preguntó si ellos querán jugar al ajedrez con él 

c) Carlos preguntó si ellos queran jugar al ajedrez con él. 

d) Carlos preguntó si ellos quieren jugar al ajedrez con él. 
 

18) Elige la variante correcta: 

Se me ha estropeado el ordenador, así que no .... leer los correos de mis amigos. 

a) había podido 

b) puedo 

c) pueda 

d) haya podido 
 

19) Elige la variante correcta: 

El director me comunicó que me .... en su despacho. 

a) esperará 

b) esperaría 

c) esperara 

d) va a esperar 
 

20) Elige la variante correcta: 

El abuelo nos pidió que le .... más a menudo. 

a) llamemos 

b) llamáramos 

c) llamaríamos 

d) llamaremos 
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21) Elige la variante correcta: 

Coge un taxi cada día .... ir al trabajo. 

a) a 

b) para 

c) hasta 

d) con 
 

22) Elige la variante correcta: 

Hemos terminado de comer. Mario, .... la cuenta al camarero. 

a) pideles 

b) pídele 

c) pídalo 

d) pedidlo 
 

23) Elige la variante correcta: 

Estaré en mi oficina .... siete .... nueve, búscame entonces.  

a) desde / hasta 

b) de / hasta 

c) de / de 

d) de / a 
 

24) Elige la variante correcta: 

He perdido el tren .... levantarme tarde.  .... levantarme pronto hay que poner el despertador. 

a) por / Para 

b) para / Por 

c) desde / Para 

d) de / Por 
 

25) Elige la variante correcta: 

Espero que .... a mi fiesta. 

a) vienes 

b) vendrás 

c) vengas 

d) vendrías 
 

26) Elige la variante correcta: 

.... las siete .... las nueve estaré fuera. No me llames, te llamaré yo al regresar.  

a) Desde / hasta 

b) De / hasta 

c) De / de 

d) De / a 
 

27) Elige la variante correcta: 

Dolores me miraba .... , sin decir nada. 

a) atentamente y curioso 

b) atenta y curioso 

c) atenta y curiosamente 

d) atento y curiosamente 
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28) Elige la variante correcta: 

Infórmate muy bien antes de comentar algo porque .... problemas si no lo haces. 

a) hay 

b) han 

c) habían 

d) habrán 
 

29) Elige la variante correcta: 

¿...... crees que es necesario entender la lengua en que está escrita una canción? 

a) Para 

b) El porqué 

c) Por qué 

d) Porque 
 

30) Elige la variante correcta: 

El Ayuntamiento .... un polideportivo nuevo en mi barrio este mes. 

a) abró 

b) ha abierto 

c) abrío 

d) ha abrido 
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1) Elige la variante correcta: 

La .... solución es buscarla y decirle toda la verdad. 

a) mejora 

b) mejores 

c) mejor 

d) buen 
 

2) Elige la variante correcta: 

Sus pantalones y sus camisetas eran .... 

a) grises 

b) grisas 

c) grisos 

d) gris 
 

3) Elige la variante correcta: 

Los españoles son .... cocineros. 

a) un buenos 

b) unos buen 

c) buen 

d) buenos 
 

4) Elige la variante correcta: 

El plural de papá es .... 

a) papáes 

b) papaes 

c) papás 

d) pápas 
 

5) Elige la variante correcta: 

El Museo del Prado es .... importante .... el Museo Reina Sofía. 

a) menos / como 

b) más / como 

c) tanto / como 

d) tan / como 
 

6) Elige la variante correcta: 

Aunque invité a varios amigos, .... 

a) ninguno no vino. 

b) vino ningún. 

c) ninguno vino. 

d) ningún no vino. 
 

7) Elige la variante correcta: 

Lo vimos en el club con .... novia. 

a) sú 

b) suya 

c) su 

d) suyo 
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8) Elige la variante correcta: 

- ¿Dónde está el libro de Juan? 

- .... he dejado en la mesa. 

a) Le lo 

b) Le la 

c) Se lo 

d) Se la 
 

9) Elige la variante correcta: 

La obra de teatro era buena, incluso .... 

a) muy buenísima 

b) buenísima 

c) mayormente buen 

d) muy bueno 
 

10) Son antónimos: 

a) aparecer ≠ venir 

b) aparecer ≠ ir 

c) aparecer ≠ desaparecer 

d) aparecer ≠ asomarse 
 

11) El antónimo de la palabra lograr es: 

a) fracasar 

b) obtener 

c) alcanzar 

d) detener 
 

12) Cuando alguien habla muy rápido, dices: 

a) ¿Puede hablar más alto, por favor? 

b) ¿Puede hablar más fuerte, por favor? 

c) ¿Puede hablar más bajo, por favor? 

d) ¿Puede hablar más despacio, por favor? 
 

13) Elige la variante correcta: 

El director me comunicó que me .... en su despacho. 

a) esperará 

b) esperaría 

c) esperara 

d) va a esperar 
 

14) Elige la variante correcta de la transformación del estilo directo al estilo indirecto: 

Irene: “He encontrado un buen trabajo y tengo un sueldo mejor.” 

a) Irene dijo que había encontrado un buen trabajo y que tenía un sueldo mejor. 

b) Irene dijo que ha encontrado un buen trabajo y tiene un sueldo mejor. 

c) Irene dijo que encontró un buen trabajo y tiene un sueldo mejor. 

d) Irene dijo que encuentra un buen trabajo y tenía un sueldo mejor. 
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15) Elige la variante correcta: 

No hace falta que .... a Jorge. Hoy va a tardar mucho. 

a) esperéis 

b) esperaréis 

c) esperáis 

d) esperais 
 

16) Elige la variante correcta: 

Se me ha estropeado el ordenador, así que no .... leer los correos de mis amigos. 

a) había podido 

b) puedo 

c) pueda 

d) haya podido 
 

17) Elige la variante correcta: 

El abuelo nos pidió que le .... más a menudo. 

a) llamemos 

b) llamáramos 

c) llamaríamos 

d) llamaremos 
 

18) Elige la variante correcta:  

Su padre le pidió que .... a casa antes de las doce. 

a) regresara 

b) regrese 

c) regresar 

d) regresa 
 

19) Elige la variante correcta:  

No creía que tú le .... ayudar porque te .... imposible. 

a) puedes, es 

b) podías, era 

c) pudieras, era 

d) podiste, fue 
 

20) Elige la variante correcta de la trasformación del estilo directo al estilo indirecto: 

 -¿Queréis jugar al ajedrez conmigo? , preguntó Carlos. 

a) Carlos preguntó si ellos querían jugar al ajedrez con él. 

b) Carlos preguntó si ellos querán jugar al ajedrez con él 

c) Carlos preguntó si ellos queran jugar al ajedrez con él. 

d) Carlos preguntó si ellos quieren jugar al ajedrez con él. 
 

21) Elige la variante correcta: 

Estaré en mi oficina .... siete .... nueve, búscame entonces.  

a) desde / hasta 

b) de / hasta 

c) de / de 

d) de / a 
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22) Elige la variante correcta: 

Coge un taxi cada día .... ir al trabajo. 

a) a 

b) para 

c) hasta 

d) con 
 

23) Elige la variante correcta: 

¿...... crees que es necesario entender la lengua en que está escrita una canción? 

a) Para 

b) El porqué 

c) Por qué 

d) Porque 
 

24) Elige la variante correcta: 

Infórmate muy bien antes de comentar algo porque .... problemas si no lo haces. 

a) hay 

b) han 

c) habían 

d) habrán 
 

25) Elige la variante correcta: 

He perdido el tren .... levantarme tarde.  .... levantarme pronto hay que poner el despertador. 

a) por / Para 

b) para / Por 

c) desde / Para 

d) de / Por 
 

26) Elige la variante correcta: 

Hemos terminado de comer. Mario, .... la cuenta al camarero. 

a) pideles 

b) pídele 

c) pídalo 

d) pedidlo 
 

27) Elige la variante correcta: 

.... las siete .... las nueve estaré fuera. No me llames, te llamaré yo al regresar.  

a) Desde / hasta 

b) De / hasta 

c) De / de 

d) De / a 
 

28) Elige la variante correcta: 

Espero que .... a mi fiesta. 

a) vienes 

b) vendrás 

c) vengas 

d) vendrías 
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29) Elige la variante correcta: 

Dolores me miraba .... , sin decir nada. 

a) atentamente y curioso 

b) atenta y curioso 

c) atenta y curiosamente 

d) atento y curiosamente 
 

30) Elige la variante correcta: 

El Ayuntamiento .... un polideportivo nuevo en mi barrio este mes. 

a) abró 

b) ha abierto 

c) abrío 

d) ha abrido 
 

 

 


