Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea august 2018

ISTORIA ROMÂNILOR

A2

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Şef local menţionat între spaţiul dintre Dunăre şi Mare care bate monedă proprie:
a) Ivanco;
b) Seslav;
c) Balica;
d) Dobrotici.

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Mişcarea reformatoare cunoscută sub numele de Carta 77 a fost declanşată în:
a) Cehoslovacia;
b) Ungaria;
c) Polonia;
d) Albania.

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Document programatic revoluţionar elaborat în luna august 1848 la Cernăuţi:
a) "Petiţiunea proclamaţie";
b) "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei";
c) "Petiţia ţării";
d) "Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova".

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Fondatorii societăţii secrete Frăţia au fost:
a) Ion C. Brătianu, Ioan Heliade Rădulescu şi P.P. Carp;
b) Nicolae Bălcescu, Ion I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti;
c) Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Christian Tell;
d) Radu Golescu, August Treboniu Laurian şi Titu Maiorescu.

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Regele maghiar Ştefan I îl învinge pe conducătorul local din spaţiul românesc:
a) Gelu;
b) Menumorut;
c) Gyula;
d) Farcaş.

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Lider comunist român care a insistat, alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru o intervenţie militară
fermă împotriva revoltei anticomuniste de la Budapesta:
a) Constantin Cristescu;
b) Lucreţiu Pătrăşcanu;
c) Gheorghe Tătărescu;
d) Emil Bodnăraş.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Organul de presă al Partidului Naţional Moldovenesc, Cuvântul Moldovenesc era condus de:
a) Iancu Flondor;
b) Ion Inculeţ;
c) Onisifor Ghibu;
d) Sextil Puşcariu.

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Grupare politică ce afirma că România va deveni "o ţară mândră ca soarele de pe cer":
a) ţărăniştii;
b) liberalii;
c) legionarii;
d) social-democraţii.

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Stat în cadrul căruia reforma constituţională din anul 1962 a stabilit ca preşedintele să fie ales de cetăţeni
prin vot universal, nu de un colegiu electoral, ca până atunci:
a) SUA;
b) Franţa;
c) Germania;
d) Italia.

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
În guvernul Petru Groza a ocupat funcţia de ministru secretar de stat şi un membru al PNŢ:
a) Emil Haţieganu;
b) Mihail Romniceanu;
c) Nicolae Rădescu;
d) Alexandru Drăghici.

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.
Dictatul de la Viena, din 23 august 1939, impus statului român de Germania şi Italia a însemnat anexarea
unei părţi a Transilvaniei la Ungaria; tratativele de la Craiova, acceptate de România, au dus la pierderea
Cadrilaterului, încorporat Bulgariei.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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12) 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.
Otomanii au sporit presiunea asupra Ţărilor Române prin anexarea unor teritorii: Tighina şi Brăila au
devenit raiale, iar Banatul a devenit Paşalâcul de la Timişoara; obligaţiile Principatului Transilvaniei au
fost mult mai uşoare decât ale celorlalte Ţări Române, din cauza poziţiei lui mai puţin expuse şi a
vecinătăţii altei mari puteri a epocii, Regatul Ungariei.

13) 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.
Ultimul bastion al legalităţii interbelice, monarhia, a fost înlăturat - regele Mihai a fost obligat să abdice;
după modelul sovietic al colhozurilor, au fost create gospodăriile agricole de stat (GAS).

14) 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.
Mişcarea fascistă a ajuns la putere prin presiune, în urma Marşului asupra Romei; în aceste condiţii,
prim-ministrul Benito Mussolini a început să pună în aplicare ideile din programul Partidului Naţional
Fascist.

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.
Convocarea unor adunări populare la iniţiativa elitei a marcat începutul procesului de organizare a
revoluţiei paşoptiste; mişcările revoluţionare au dus la instaurarea unui guvern provizoriu la Bucureşti
care a încercat să îşi consolideze poziţia prin promovarea unor reforme şi înfiinţarea de noi instituţii.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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16) 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.
Direcţia Generală a Securităţii Poporului era condusă de vechi agenţi de la Moscova: Gheorghe Pintilie,
Pantelei Bodnarenko, Alexandru Nicolski şi Vladimir Mazuru; în anul 1964, după Declaraţia din aprilie,
Gheorghiu-Dej se decide să pună capăt calvarului deţinuţilor politic din penitenciarele româneşti.

17) 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.
În anul 1211, regele Andrei al II - lea a instalat în Ţara Bârsei Ordinul Cavalerilor Teutoni; în lucrarea
Alexiada, Ioan Tzimiskes menţiona formaţiunile politice locale conduse de către Tatos, Seslav şi Satza.

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.
Nucleul statului dobrogean a fost reprezentat de Ţara Cavarnei, cu centrul la Caliacra; în urma participării
la un război civil în Imperiul Bizantin, Ivanco a primit titlul de despot.

19) 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.
Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale s-a constituit la Oradea, Consiliul Naţional Român
Central; în noiembrie 1918, CNRC a adresat guvernului maghiar o notă ultimativă, prin care cerea
întreaga putere de guvernare.

20) 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.
Bolşevicii au declanşat acţiunile în forţă pentru preluarea puterii, realizată prin lovitura de stat de la 25
octombrie/7 noiembrie 1917, de la Petrograd; concepţia lui V.I. Lenin cu privire la guvernarea Rusiei a
fost expusă în Tezele din iulie 1917.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Marşul asupra Romei;
B. Instalarea lui Adolf Hitler în fruntea guvernului german;
C. Adoptarea Constituţiei de la Weimar.
a) CAB;
b) BAC;
c) ABC;
d) ACB.

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Noaptea cuţitelor lungi;
B. Legea asupra protecţiei sângelui german;
C. Legile antisemite pe plan economic.
a) BAC;
b) CAB;
c) ABC;
d) BCA.

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Înţelegerea Balcanică;
B. Dictatul de la Viena;
C. România devine membră a Societăţii Naţiunilor.
a) BAC;
b) ABC;
c) CAB;
d) CBA.

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Întâlnirea de la Moscova, unde Gorbaciov informa liderii comunişti de reuniunea de la Malta cu
preşedintele american George Bush;
B. Nicolae Ceauşescu anunţa achitarea datoriei externe a României;
C. Tratatul de la Varşovia îşi înceta existenţa, în mod oficial.
a) BAC;
b) ACB;
c) CAB;
d) ABC.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Introducerea Regulamentului Organic în Moldova;
B. Introducerea Regulamentului Organic în Ţara Românească;
C. Elaborarea Osăbitului act de numire a suveranului românilor.
a) BAC;
b) BCA;
c) CAB;
d) ABC.

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Apariţia lucrării Hronica românilor şi a mai multor neamuri;
B. Apariţia lucrării Pierit-au dacii?;
C. Apariţia lucrării Hungaria.
a) CAB;
b) BAC;
c) ACB;
d) BCA.

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi;
B. Tratatul de pace de la Karlowitz;
C. Tratatul de pace de la Passarowitz.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) ABC.

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituirea comitatelor Crasna şi Dăbâca;
B. Constituirea comitatelor Arad, Zarand şi Târnava;
C. Constituirea comitatelor Cluj, Alba şi Timiş.
a) BAC;
b) ACB;
c) BCA;
d) ABC.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Domnitorul Şerban Cantacuzino negociază încheierea unui tratat de alianţă cu Imperiul Habsburgic;
B. Încheierea Păcii de la Passarowitz;
C. Constantin Brâncoveanu obţine protecţia împăratului Leopold I de Habsburg.
a) BAC;
b) ACB;
c) CAB;
d) ABC.

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Înfiinţarea Băncii Naţionale a României;
B. Introducerea rotativei guvernamentale;
C. Aderarea României la Tripla Alianţă.
a) BAC;
b) ABC;
c) ACB;
d) CAB.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Mişcarea reformatoare cunoscută sub numele de Carta 77 a fost declanşată în:
a) Cehoslovacia;
b) Ungaria;
c) Polonia;
d) Albania.

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Grupare politică ce afirma că România va deveni "o ţară mândră ca soarele de pe cer":
a) ţărăniştii;
b) liberalii;
c) legionarii;
d) social-democraţii.

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Fondatorii societăţii secrete Frăţia au fost:
a) Ion C. Brătianu, Ioan Heliade Rădulescu şi P.P. Carp;
b) Nicolae Bălcescu, Ion I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti;
c) Nicolae Bălcescu, Ion Ghica şi Christian Tell;
d) Radu Golescu, August Treboniu Laurian şi Titu Maiorescu.

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Regele maghiar Ştefan I îl învinge pe conducătorul local din spaţiul românesc:
a) Gelu;
b) Menumorut;
c) Gyula;
d) Farcaş.

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Lider comunist român care a insistat, alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru o intervenţie militară
fermă împotriva revoltei anticomuniste de la Budapesta:
a) Constantin Cristescu;
b) Lucreţiu Pătrăşcanu;
c) Gheorghe Tătărescu;
d) Emil Bodnăraş.

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Şef local menţionat între spaţiul dintre Dunăre şi Mare care bate monedă proprie:
a) Ivanco;
b) Seslav;
c) Balica;
d) Dobrotici.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Stat în cadrul căruia reforma constituţională din anul 1962 a stabilit ca preşedintele să fie ales de cetăţeni
prin vot universal, nu de un colegiu electoral, ca până atunci:
a) SUA;
b) Franţa;
c) Germania;
d) Italia.

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Document programatic revoluţionar elaborat în luna august 1848 la Cernăuţi:
a) "Petiţiunea proclamaţie";
b) "Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei";
c) "Petiţia ţării";
d) "Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova".

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Organul de presă al Partidului Naţional Moldovenesc, Cuvântul Moldovenesc era condus de:
a) Iancu Flondor;
b) Ion Inculeţ;
c) Onisifor Ghibu;
d) Sextil Puşcariu.

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
În guvernul Petru Groza a ocupat funcţia de ministru secretar de stat şi un membru al PNŢ:
a) Emil Haţieganu;
b) Mihail Romniceanu;
c) Nicolae Rădescu;
d) Alexandru Drăghici.

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.
Pentru coordonarea acţiunilor mişcării naţionale s-a constituit la Oradea, Consiliul Naţional Român
Central; în noiembrie 1918, CNRC a adresat guvernului maghiar o notă ultimativă, prin care cerea
întreaga putere de guvernare.

12) 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.
Nucleul statului dobrogean a fost reprezentat de Ţara Cavarnei, cu centrul la Caliacra; în urma participării
la un război civil în Imperiul Bizantin, Ivanco a primit titlul de despot.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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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 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.
Bolşevicii au declanşat acţiunile în forţă pentru preluarea puterii, realizată prin lovitura de stat de la 25
octombrie/7 noiembrie 1917, de la Petrograd; concepţia lui V.I. Lenin cu privire la guvernarea Rusiei a
fost expusă în Tezele din iulie 1917.

14) 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.
Otomanii au sporit presiunea asupra Ţărilor Române prin anexarea unor teritorii: Tighina şi Brăila au
devenit raiale, iar Banatul a devenit Paşalâcul de la Timişoara; obligaţiile Principatului Transilvaniei au
fost mult mai uşoare decât ale celorlalte Ţări Române, din cauza poziţiei lui mai puţin expuse şi a
vecinătăţii altei mari puteri a epocii, Regatul Ungariei.

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.
Direcţia Generală a Securităţii Poporului era condusă de vechi agenţi de la Moscova: Gheorghe Pintilie,
Pantelei Bodnarenko, Alexandru Nicolski şi Vladimir Mazuru; în anul 1964, după Declaraţia din aprilie,
Gheorghiu-Dej se decide să pună capăt calvarului deţinuţilor politic din penitenciarele româneşti.

16) 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.
Dictatul de la Viena, din 23 august 1939, impus statului român de Germania şi Italia a însemnat anexarea
unei părţi a Transilvaniei la Ungaria; tratativele de la Craiova, acceptate de România, au dus la pierderea
Cadrilaterului, încorporat Bulgariei.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) 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.
Mişcarea fascistă a ajuns la putere prin presiune, în urma Marşului asupra Romei; în aceste condiţii,
prim-ministrul Benito Mussolini a început să pună în aplicare ideile din programul Partidului Naţional
Fascist.

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.
În anul 1211, regele Andrei al II - lea a instalat în Ţara Bârsei Ordinul Cavalerilor Teutoni; în lucrarea
Alexiada, Ioan Tzimiskes menţiona formaţiunile politice locale conduse de către Tatos, Seslav şi Satza.

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.
Convocarea unor adunări populare la iniţiativa elitei a marcat începutul procesului de organizare a
revoluţiei paşoptiste; mişcările revoluţionare au dus la instaurarea unui guvern provizoriu la Bucureşti
care a încercat să îşi consolideze poziţia prin promovarea unor reforme şi înfiinţarea de noi instituţii.

20) 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.
Ultimul bastion al legalităţii interbelice, monarhia, a fost înlăturat - regele Mihai a fost obligat să abdice;
după modelul sovietic al colhozurilor, au fost create gospodăriile agricole de stat (GAS).

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Înfiinţarea Băncii Naţionale a României;
B. Introducerea rotativei guvernamentale;
C. Aderarea României la Tripla Alianţă.
a) BAC;
b) ABC;
c) ACB;
d) CAB.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Înţelegerea Balcanică;
B. Dictatul de la Viena;
C. România devine membră a Societăţii Naţiunilor.
a) BAC;
b) ABC;
c) CAB;
d) CBA.

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Apariţia lucrării Hronica românilor şi a mai multor neamuri;
B. Apariţia lucrării Pierit-au dacii?;
C. Apariţia lucrării Hungaria.
a) CAB;
b) BAC;
c) ACB;
d) BCA.

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Constituirea comitatelor Crasna şi Dăbâca;
B. Constituirea comitatelor Arad, Zarand şi Târnava;
C. Constituirea comitatelor Cluj, Alba şi Timiş.
a) BAC;
b) ACB;
c) BCA;
d) ABC.

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Domnitorul Şerban Cantacuzino negociază încheierea unui tratat de alianţă cu Imperiul Habsburgic;
B. Încheierea Păcii de la Passarowitz;
C. Constantin Brâncoveanu obţine protecţia împăratului Leopold I de Habsburg.
a) BAC;
b) ACB;
c) CAB;
d) ABC.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Întâlnirea de la Moscova, unde Gorbaciov informa liderii comunişti de reuniunea de la Malta cu
preşedintele american George Bush;
B. Nicolae Ceauşescu anunţa achitarea datoriei externe a României;
C. Tratatul de la Varşovia îşi înceta existenţa, în mod oficial.
a) BAC;
b) ACB;
c) CAB;
d) ABC.

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Introducerea Regulamentului Organic în Moldova;
B. Introducerea Regulamentului Organic în Ţara Românească;
C. Elaborarea Osăbitului act de numire a suveranului românilor.
a) BAC;
b) BCA;
c) CAB;
d) ABC.

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Marşul asupra Romei;
B. Instalarea lui Adolf Hitler în fruntea guvernului german;
C. Adoptarea Constituţiei de la Weimar.
a) CAB;
b) BAC;
c) ABC;
d) ACB.

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi;
B. Tratatul de pace de la Karlowitz;
C. Tratatul de pace de la Passarowitz.
a) BCA;
b) BAC;
c) CAB;
d) ABC.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Noaptea cuţitelor lungi;
B. Legea asupra protecţiei sângelui german;
C. Legile antisemite pe plan economic.
a) BAC;
b) CAB;
c) ABC;
d) BCA.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) My friends would go for long walks into the woods if it ... so often.
a) wouldn't rain
b) wouldn't be raining
c) didn't rain
d) isn’t raining

2) If the pupils ... the rules, they wouldn't have made so many mistakes.
a) understood
b) would understand
c) had understood
d) have understood

3) If my colleague ... me, I would be able to keep up with the rest of the team.
a) helped
b) was helping
c) didn’t helped
d) would helped

4) They have to obey a lot of rules while they are students, ... ?
a) haven't they
b) have they
c) do they
d) don't they

5) Suppose it ... raining, what ... ?
a) starts/ will you do
b) started/ will you do
c) will start/ will you do
d) start/ would you do

6) Linda will lend you the dictionary provided that you ... it in due course.
a) return
b) will return
c) would return
d) won't return

7) By the time they wake up, I ... all the chores.
a) will do
b) will make
c) will have done
d) will have been doing

8) He was afraid lest he ... the sack.
a) is given
b) will be given
c) was given
d) should be given
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) I'm afraid I ... lost the ... of the argument.
a) absolutely/ stream
b) totally/ trace
c) extremely/ idea
d) completely/ thread

10) No matter how badly things ... be going, you have to learn to take ... with ... .
a) may/ the rough/ the smooth
b) should/ the ups/ the downs
c) could/ rough/ smooth
d) ought to/ roughness/ smoothness

11) Unfortunately, ... too ... one of our colleagues is ... redundant.
a) much/ suddenly/ taken
b) far/ frequently/ done
c) all/ often/ made
d) every/ seldom/ considered

12) When the ... men saw ... in the mirror, they couldn't believe ... how much they had changed.
a) aged/ themself/ their eyes
b) ageing/ theirselves/ their eyes
c) old/ themselves/ their eyes
d) elder/ themselves/ their reflection

13) The ... behind the ... levels of taxation is ... of wealth from ... rich to ... poor, for the common ... .
a) reason/ big/ redistribution/ -/ -/ goodness
b) motive/ large/ redistributing/ a/ a/ wellness
c) rationale/ great/ the sharing/ those/ those/ purpose
d) reasoning/ high/ the redistribution/ the/ the/ good

14) The crew ... all ... sailors.
a) was/ tried
b) was/ experiencing
c) were/ tested
d) were/ experienced

15) He was ... committed ... their cause.
a) absolutely/ by
b) quite/ of
c) rather/ for
d) totally/ to

16) In ... days people ... be ... competitive than they are ... .
a) those/ used to/ less/ nowadays
b) then/ would/ rather/ in our days
c) past/could/ quite/ today
d) passed/ use to/ equally/ now
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) We think that he ... see a doctor.
a) ought to
b) could
c) would
d) can

18) The students wish they ... to do so ... homework.
a) hadn't / many
b) didn't have/ much
c) won't have/ a lot of
d) shouldn't have/ lots of

19) ... being ... with the evidence, she admitted ... her colleague's idea about redesigning the campaign.
a) When/ exposed/ to steal
b) In/ faced/ to stealing
c) On/ confronted/ to having stolen
d) If/ presented/ about stealing

20) The teacher hasn't come so we ... as ... leave.
a) could/ soon
b) can/ good
c) may/ well
d) shall/ likely

21) I ... believe you have finished this project. You ... have been working all night.
a) couldn't/ should
b) don't/ could
c) can't/ must
d) didn't/ can't

22) She ... the violin since she ... ten.
a) has been playing/ was
b) was playing/ was
c) has played/ has been
d) played/ was

23) He ... have committed the murder. He was away at that time.
a) could
b) mustn't
c) may not
d) can't

24) The boy threw the ball ... into the air.
a) direct
b) suddenly
c) high
d) highly
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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25) It's years ... I last ... you.
a) ago/ have seen
b) since/ saw
c) before/ had seen
d) past/ see

26) By all ... , his performance in France was a great success.
a) grounds
b) accounts
c) opinions
d) observations

27) How can you put ... his rude behaviour?
a) up
b) with
c) up with
d) up to

28) Vegetable fats, ... not as harmful as animal fats, can nevertheless promote weight gain.
a) yet
b) though
c) even
d) still

29) When they took part in the Olympics, the Romanian athletes ... a good impression.
a) made
b) created
c) cut
d) did

30) His grandfather made a ... by investing all his money in a profitable business.
a) wealth
b) richness
c) fortune
d) breakthrough

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Linda will lend you the dictionary provided that you ... it in due course.
a) return
b) will return
c) would return
d) won't return

2) They have to obey a lot of rules while they are students, ... ?
a) haven't they
b) have they
c) do they
d) don't they

3) Suppose it ... raining, what ... ?
a) starts/ will you do
b) started/will you do
c) will start/ will you do
d) start/ would you do

4) My friends would go for long walks into the woods if it ... so often.
a) wouldn't rain
b) wouldn't be raining
c) didn't rain
d) weren't raining

5) By the time they wake up, I ... all the chores.
a) will do
b) will make
c) will have done
d) will have been doing

6) If the pupils ... the rules, they wouldn't have made so many mistakes.
a) understood
b) would understand
c) had understood
d) have understood

7) If my colleague ... me, I would be able to keep up with the rest of the team.
a) helped
b) was helping
c) didn’t helped
d) would helped

8) He was afraid lest he............the sack.
a) is given
b) will be given
c) was given
d) should be given
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) Unfortunately, ... too ... one of our colleagues is ... redundant.
a) much/ suddenly/ taken
b) far/ frequently/ done
c) all/ often/ made
d) every/ seldom/ considered

10) He was ... committed ... their cause.
a) absolutely/ by
b) quite/ of
c) rather/ for
d) totally/ to

11) In ... days people ... be ... competitive than they are ... .
a) those/ used to/ less/ nowadays
b) then/ would/ rather/ in our days
c) past/could/ quite/ today
d) passed/ use to/ equally/ now

12) The ... behind the ... levels of taxation is ... of wealth from ... rich to ... poor, for the common ... .
a) reason/ big/ redistribution/ -/ -/ goodness
b) motive/ large/ redistributing/ a/ a/ wellness
c) rationale/ great/ the sharing/ those/ those/ purpose
d) reasoning/ high/ the redistribution/ the/ the/ good

13) The crew ... all ... sailors.
a) was/ tried
b) was/ experiencing
c) were/ tested
d) were/ experienced

14) I'm afraid I ... lost the ... of the argument.
a) absolutely/ stream
b) totally/ trace
c) extremely/ idea
d) completely/ thread

15) No matter how badly things ... be going, you have to learn to take ... with ... .
a) may/ the rough/ the smooth
b) should/ the ups/ the downs
c) could/ rough/ smooth
d) ought to/ roughness/ smoothness

16) When the ... men saw ... in the mirror, they couldn't believe ... how much they had changed.
a) aged/ themself/ their eyes
b) ageing/ theirselves/ their eyes
c) old/ themselves/ their eyes
d) elder/ themselves/ their reflection
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) I ... believe you have finished this project. You ... have been working all night.
a) couldn't/ should
b) don't/ could
c) can't/ must
d) didn't/ can't

18) The teacher hasn't come so we ... as ... leave.
a) could/ soon
b) can/ good
c) may/ well
d) shall/ likely

19) She ... the violin since she ... ten.
a) has been playing/ was
b) was playing/ was
c) has played/ has been
d) played/ was

20) He ... have committed the murder. He was away at that time.
a) could
b) mustn't
c) may not
d) can't

21) The students wish they ... to do so ... homework.
a) hadn't / many
b) didn't have/ much
c) won't have/ a lot of
d) shouldn't have/ lots of

22) ... being ... with the evidence, she admitted ... her colleague's idea about redesigning the campaign.
a) When/ exposed/ to steal
b) In/ faced/ to stealing
c) On/ confronted/ to having stolen
d) If/ presented/ about stealing

23) The boy threw the ball ... into the air.
a) direct
b) suddenly
c) high
d) highly

24) We think that he ... see a doctor.
a) ought to
b) could
c) would
d) can
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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25) It's years ... I last ... you.
a) ago/ have seen
b) since/ saw
c) before/ had seen
d) past/ see

26) How can you put ... his rude behaviour?
a) up
b) with
c) up with
d) up to

27) When they took part in the Olympics, the Romanian athletes ... a good impression.
a) made
b) created
c) cut
d) did

28) By all ... , his performance in France was a great success.
a) grounds
b) accounts
c) opinions
d) observations

29) Vegetable fats, ... not as harmful as animal fats, can nevertheless promote weight gain.
a) yet
b) though
c) even
d) still

30) His grandfather made a ... by investing all his money in a profitable business.
a) wealth
b) richness
c) fortune
d) breakthrough

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
Pagina 4 din 4

b

c

d

B2

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea august 2018

LIMBA FRANCEZĂ

A2

1) .... de Paris a félicité toute notre équipe.
a) la mer;
b) la mère;
c) le maire;
d) la maire.

2) Le ... glisse sur l'eau du lac lorsqu'il fait beau ... .
a) signe, temps ;
b) signe, tant ;
c) cygne, temps ;
d) cygne, tant.

3) Ils ont fait ... tour de Paris, ils ont visité ...Tour Eiffel et ils ont emporté .... petite tour Eiffel pour leur
nièce.
a) le, la, la.
b) la, la, la;
c) le, la, le;
d) le, la, une.

4) Cette ... à profil irrégulier qui comporte des ruptures de pente n'est pas navigable.
a) ruisseau ;
b) rivier ;
c) rivière ;
d) rivage.

5) La ... de Victor va tous les ans au bord de la ... .
a) mer, mère ;
b) mère, mer ;
c) maire, mer ;
d) mère, maire.

6) Je n'ai pas accueilli Sébastien à l'aéroport et maintenant il est fâché ... moi.
a) pour ;
b) à ;
c) contre ;
d) vers.

7) - A ....penses-tu?
- Je pense à mes examens.
a) lequel;
b) lesquels;
c) qui;
d) quoi.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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8) Il parle ... avec tous ses collègues.
a) poliment ;
b) poliement ;
c) polimment ;
d) poliemment.

9) - Montrez-moi ce pantalon!
- ... ? ... ... la couleur est noire?
a) lequel, celui de qui;
b) quel, celui dont;
c) lequel, celui dont;
d) lequel, celui que.

10) - ... est son adresse ?
a) quel ;
b) quelles ;
c) qu'elle ;
d) quelle.

11) Le train arrive. Les passagers ... descendent ou ... montent.
a) y, y;
b) en, en;
c) y, en;
d) en, y.

12) - ... de ces problèmes te convient?
- ... ... la solution est plus rapide.
a) quel, celui que;
b) quelle, celle qui;
c) laquelle, celle dont;
d) lequel, celui dont.

13) Marc offre un bouquet ... fleurs à sa sœur.
a) du ;
b) des ;
c) de l' ;
d) de.

14) Il a beaucoup ... amis à Bucarest, mais il n'a pas .... amis à Cluj.
a) des, des;
b) d', d';
c) d', des;
d) des, d'.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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15) Beaucoup ... personnes boivent ... café le matin, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent ... lait
au chocolat.
a) de, de, le ;
b) de, du, du ;
c) des, du, le ;
d) de, du, le.

16) Pour son anniversaire, elle a reçu ....fleurs et beaucoup ... cadeaux.
a) des, des;
b) de, de;
c) de, des;
d) des, de.

17) Chaque matin, elle boit ... café et un verre ... jus de fruits.
a) de, de ;
b) du, de ;
c) le, les ;
d) de, du.

18) Il éprouve ... ... espoir de réussir dans ... ... amour.
a) un fol, ce nouvel;
b) une folle, cette nouvelle;
c) un fou, ce nouveau;
d) un fol, cette nouvelle.

19) Le policier portait ... casque ... .
a) un, bleu marin;
b) un, bleu marine;
c) une, bleue marine;
d) une, bleu marine.

20) Tout va de mal en ..., disent les pessimistes.
a) mal ;
b) pis ;
c) pire :
d) mauvais.

21) Ma sœur ne boit que ... eau.
a) d';
b) de l';
c) du;
d) des.

22) Je / J’ ... en Belgique si j'avais connu le programme de l'excursion.
a) étais allé ;
b) serai allé ;
c) serais allé ;
d) serait allé.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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23) Hier, mon amie ... ... les cheveux.
a) s'est fait couper;
b) s'est faite couper;
c) s'est faite coupée;
d) s'est fait coupée.

24) Je ne comprenais pas ... la veille de ton départ en France.
a) ce qui s'était passé;
b) ce que s'était passé;
c) ce qui s'est passé;
d) ce que s'est passé.

25) Vous ne croyez pas qu'il ... sincère?
a) est;
b) sera;
c) fut;
d) soit.

26) Cette dame affirmait que son mari .... au crime.
a) a assisté;
b) avait assisté;
c) a eu assisté;
d) ait assisté.

27) Ils nous ont raconté ce qu'ils ... l'année passée, pendant leur voyage en Italie.
a) visitent ;
b) visiteront ;
c) avaient visités ;
d) avaient visité.

28) La neige ... de tomber, nous voulons .....
a) en cessant, que nous nous en allions;
b) cessant, que nous nous en allions;
c) en cessant, nous en aller;
d) cessant, nous en aller.

29) Je connais et j'applique le dicton : « Il n'est jamais ... tard ... bien faire ».
a) assez, pour que ;
b) plus, de ;
c) trop, pour ;
d) plus, pour que.

30) ... les clients à signer un contrat, la vendeuse ne respecte pas la loi.
a) en obligeant ;
b) en obligant ;
c) en oblijeant ;
d) en oblijant.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Ils ont fait ... tour de Paris, ils ont visité ...Tour Eiffel et ils ont emporté .... petite tour Eiffel pour leur
nièce.
a) le, la, la.
b) la, la, la;
c) le, la, le;
d) le, la, une.

2) .... de Paris a félicité toute notre équipe.
a) la mer;
b) la mère;
c) le maire;
d) la maire.

3) Je n'ai pas accueilli Sébastien à l'aéroport et maintenant il est fâché ... moi.
a) pour ;
b) à ;
c) contre ;
d) vers.

4) La ... de Victor va tous les ans au bord de la ... .
a) mer, mère ;
b) mère, mer ;
c) maire, mer ;
d) mère, maire.

5) Cette ... à profil irrégulier qui comporte des ruptures de pente n'est pas navigable.
a) ruisseau ;
b) rivier ;
c) rivière ;
d) rivage.

6) Le ... glisse sur l'eau du lac lorsqu'il fait beau ... .
a) signe, temps ;
b) signe, tant ;
c) cygne, temps ;
d) cygne, tant.

7) Le train arrive. Les passagers ... descendent ou ... montent.
a) y, y;
b) en, en;
c) y, en;
d) en, y.

8) - A ....penses-tu?
- Je pense à mes examens.
a) lequel;
b) lesquels;
c) qui;
d) quoi.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) - ... est son adresse ?
a) quel ;
b) quelles ;
c) qu'elle ;
d) quelle.

10) - Montrez-moi ce pantalon!
- ... ? ... ... la couleur est noire?
a) lequel, celui de qui;
b) quel, celui dont;
c) lequel, celui dont;
d) lequel, celui que.

11) Il parle ... avec tous ses collègues.
a) poliment ;
b) poliement ;
c) polimment ;
d) poliemment.

12) - ... de ces problèmes te convient?
- ... ... la solution est plus rapide.
a) quel, celui que;
b) quelle, celle qui;
c) laquelle, celle dont;
d) lequel, celui dont.

13) Il éprouve ... ... espoir de réussir dans ... ... amour.
a) un fol, ce nouvel;
b) une folle, cette nouvelle;
c) un fou, ce nouveau;
d) un fol, cette nouvelle.

14) Chaque matin, elle boit ... café et un verre ... jus de fruits.
a) de, de ;
b) du, de ;
c) le, les ;
d) de, du.

15) Il a beaucoup ... amis à Bucarest, mais il n'a pas .... amis à Cluj.
a) des, des;
b) d', d';
c) d', des;
d) des, d'.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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16) Le policier portait ... casque ... .
a) un, bleu marin;
b) un, bleu marine;
c) une, bleue marine;
d) une, bleu marine.

17) Beaucoup ... personnes boivent ... café le matin, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent ... lait
au chocolat.
a) de, de, le ;
b) de, du, du ;
c) des, du, le ;
d) de, du, le.

18) Tout va de mal en ..., disent les pessimistes.
a) mal ;
b) pis ;
c) pire :
d) mauvais.

19) Marc offre un bouquet ... fleurs à sa sœur.
a) du ;
b) des ;
c) de l' ;
d) de.

20) Pour son anniversaire, elle a reçu ....fleurs et beaucoup ... cadeaux.
a) des, des;
b) de, de;
c) de, des;
d) des, de.

21) Ma sœur ne boit que ... eau.
a) d';
b) de l';
c) du;
d) des.

22) Hier, mon amie ... ... les cheveux.
a) s'est fait couper;
b) s'est faite couper;
c) s'est faite coupée;
d) s'est fait coupée.

23) Je connais et j'applique le dicton : « Il n'est jamais ... tard ... bien faire ».
a) assez, pour que ;
b) plus, de ;
c) trop, pour ;
d) plus, pour que.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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24) Je / J’ ... en Belgique si j'avais connu le programme de l'excursion.
a) étais allé ;
b) serai allé ;
c) serais allé ;
d) serait allé.

25) Je ne comprenais pas ... la veille de ton départ en France.
a) ce qui s'était passé;
b) ce que s'était passé;
c) ce qui s'est passé;
d) ce que s'est passé.

26) La neige ... de tomber, nous voulons .....
a) en cessant, que nous nous en allions;
b) cessant, que nous nous en allions;
c) en cessant, nous en aller;
d) cessant, nous en aller.

27) Vous ne croyez pas qu'il ... sincère?
a) est;
b) sera;
c) fut;
d) soit.

28) Cette dame affirmait que son mari .... au crime.
a) a assisté;
b) avait assisté;
c) a eu assisté;
d) ait assisté.

29) Ils nous ont raconté ce qu'ils ... l'année passée, pendant leur voyage en Italie.
a) visitent ;
b) visiteront ;
c) avaient visités ;
d) avaient visité.

30) ... les clients à signer un contrat, la vendeuse ne respecte pas la loi.
a) en obligeant ;
b) en obligant ;
c) en oblijeant ;
d) en oblijant.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Wie lautet das Sprichwort?
Es ist nicht alles Gold, ..... .
a)
was glänzt
b)
was leuchtet
c)
was gelb ist
d)
was teuer ist

2) Welche Variante ist richtig?
Im Grunde ..... hat sich da überhaupt nichts verändert.
a)
gegeben
b)
genommen
c)
gehalten
d)
gekommen

3) Welche Variante ist richtig?
Der Professor ..... ..... ..... auf die neue Rechtschreibung.
a)
legt viel Wert
b)
schenkt viele Geschenke
c)
gibt viel Zeit
d)
nimmt viel Geld

4) Wählen Sie die richtige Variante!
Sein Vater schickte ihm monatlich Geld, ..... .
a)
damit musste er nicht arbeiten
b)
damit er nicht musste arbeiten
c)
damit er nicht arbeiten musste
d)
damit er arbeiten nicht musste

5) Wählen Sie die richtige Variante!
Du wirst nicht gesund, ..... du keine Medikamente nimmst.
a)
denn
b)
dann
c)
als
d)
wenn

6) Wählen Sie die richtige Variante!
Alles ist genauso geschehen, ..... .
a)
wie er hat uns versprochen
b)
wie er uns hat versprochen
c)
wie er uns versprochen hat
d)
wie hat er uns versprochen

7) Wählen Sie die richtige Variante!
Es ist unmöglich, ..... .
a)
dass er kommt morgen, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe.
b)
dass kommt er morgen, weil ich mit ihm darüber habe gesprochen.
c)
dass er morgen kommt, weil ich mit ihm darüber habe gesprochen.
d)
dass er morgen kommt, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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8) Wählen Sie die richtige Variante!
....., habe ich weniger Freizeit.
a)
Seitdem ich in die neue Schule gehe
b)
Seitdem gehe ich in die neue Schule
c)
Seitdem ich gehe in die neue Schule
d)
Seitdem gehe in die neue Schule ich

9) Wählen Sie die richtige Variante!
....., ging er sofort zum Ausgang.
a)
Nachdem er aus dem Zug ausgestiegen ist
b)
Nachdem er aus dem Zug ist ausgestiegen
c)
Nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war
d)
Nachdem er aus dem Zug war ausgestiegen

10) Wählen Sie die richtige Variante!
Meine Mutter sagte mir, ..... Zutaten ich für diesen Kuchen brauche.
a)
wo
b)
wie lange
c)
was
d)
welche

11) Wählen Sie die richtige Variante!
Wir müssen uns beeilen, .....
a)
weil unser Zug fährt bald.
b)
weil fährt unser Zug bald.
c)
weil unser Zug bald fährt.
d)
weil unser Zug fahrt bald.

12) Wählen Sie die richtige Variante!
Er kauft ein..... schwarz..... Anzug und passend..... Schuhe dazu.
a)
-en -en ..... -e
b)
- -er ..... - en
c)
-en -en ..... - en
d)
-er -e ..... -e

13) Wählen Sie die richtige Variante!
Ich kaufe frisch..... Brot und billig..... Tomaten.
a)
-en ..... -e
b)
-er ..... - en
c)
-en ..... - en
d)
-es ..... -e

14) Wählen Sie die richtige Variante!
Ich bin der Sohn ..... Eltern und der Bruder ..... Schwester.
a)
meinen ..... meiner
b)
meiner ..... meiner
c)
meine ..... meiner
d)
meiner ..... meine
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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15) Wählen Sie die richtige Variante!
Er isst ..... grün..... Salat ..... fett..... Schweinefleisch.
a)
gerner -en ..... als -es
b)
lieber -en ..... als -es
c)
lieber -en ..... wie -es
d)
gerner -en ..... wie -es

16) Wählen Sie die richtige Variante!
In meinem Leben habe ich im Laufe der Zeit ..... ..... erlebt.
a)
viele Gute
b)
vieles Gutes
c)
viel Gutes
d)
vielen Guten

17) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Frau aus Paris hat ..... ..... geheiratet.
a)
einen Deutschen
b)
einen Deutsche
c)
ein Deutscher
d)
einem Deutschen

18) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Wohnung meines Freundes lag ..... ....., als er es mir beschrieben hatte.
a)
viel näher
b)
mehr nah
c)
vieler nah
d)
viel naher

19) Welche Variante ist richtig?
Kommst du endlich? Wir fangen gleich ..... ..... Vorstellung an.
a)
mit die
b)
auf die
c)
auf der
d)
mit der

20) Wählen Sie die richtige Variante!
Du ..... bestimmt die Prüfung ..... .
a)
kannst ..... bestanden
b)
kannst ..... bestehen
c)
könnst ..... bestehen
d)
könnst ..... bestanden
Wählen Sie die richtige Variante!
In diesem Laden habe ich etwas ..... gefunden, als in dem anderen.
a)
Besseres
b)
Besserem
c)
Bestes
d)
Bestem

21)

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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22) Wählen Sie die richtige Variante!
Wenn wir rechtzeitig ..... ....., ..... wir den Anfang des Films nicht ..... .
a)
angekommen wären, hätten ..... verpasst
b)
angekommen wärest, hätten ..... verpassen
c)
ankommen wärest, hätten ..... verpasst
d)
angekommen hättest, hätten ..... verpasst

23) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Oma setzt sich ..... ..... Enkel und ..... Enkelin.
a)
zwischen den ..... die
b)
zwischen dem ..... der
c)
zwischen den ..... der
d)
zwischen dem ..... die

24) Wählen Sie die richtige Variante!
Du ..... mir die Wahrheit ..... ..... !
a)
hättest ..... sagen gemusst
b)
hättest ..... gesagt müssen
c)
hättest ..... gesagt gemusst
d)
hättest ..... sagen müssen

25) Wählen Sie die richtige Variante!
Er ..... in wenigen Minuten ..... . Er ..... mich gerade ..... .
a)
wird ..... angekommen ..... hat ..... angerufen
b)
wird ..... ankommen ..... hat ..... angeruft
c)
werdet ..... ankommen ..... hat ..... angeruft
d)
wird ..... ankommen ..... hat ..... angerufen
Wählen Sie die richtige Variante!
Ich muss pünktlich zu Hause ankommen, ..... gibt es Ärger mit meinem Vater.
a)
sonst
b)
und
c)
aber
d)
weil

26)

27) Wählen Sie die richtige Variante!
Wo warst du? Ich habe so lange ..... ..... gewartet.
a)
auf dich
b)
über dich
c)
auf dir
d)
an dich

28) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Schüler ..... die Aufgabe rechtzeitig ..... ..... .
a)
haben ..... lösen sollen
b)
haben ..... lösen gesollt
c)
sind ..... gelöst sollen
d)
sind ..... lösen gesollt
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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29) Wählen Sie die richtige Variante!
Er fährt morgen ..... sein..... Freundin ..... ihr..... Eltern.
a)
mit -em ..... bei -en
b)
mit -er ..... bei -er
c)
mit -en ..... zu -en
d)
mit -er ..... zu -en

30) Wählen Sie die richtige Variante!
Frau Meier, sollte ich ..... helfen?
a)
Ihr
b)
Sie
c)
Ihnen
d)
Ihren

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Welche Variante ist richtig?
Im Grunde ..... hat sich da überhaupt nichts verändert.
a)
gegeben
b)
genommen
c)
gehalten
d)
gekommen

2) Wie lautet das Sprichwort?
Es ist nicht alles Gold, ..... .
a)
was glänzt
b)
was leuchtet
c)
was gelb ist
d)
was teuer ist

3) Welche Variante ist richtig?
Der Professor ..... ..... ..... auf die neue Rechtschreibung.
a)
legt viel Wert
b)
schenkt viele Geschenke
c)
gibt viel Zeit
d)
nimmt viel Geld

4) Wählen Sie die richtige Variante!
Meine Mutter sagte mir, ..... Zutaten ich für diesen Kuchen brauche.
a)
wo
b)
wie lange
c)
was
d)
welche

5) Wählen Sie die richtige Variante!
Es ist unmöglich, ..... .
a)
dass er kommt morgen, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe.
b)
dass kommt er morgen, weil ich mit ihm darüber habe gesprochen.
c)
dass er morgen kommt, weil ich mit ihm darüber habe gesprochen.
d)
dass er morgen kommt, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe.

6) Wählen Sie die richtige Variante!
....., habe ich weniger Freizeit.
a)
Seitdem ich in die neue Schule gehe
b)
Seitdem gehe ich in die neue Schule
c)
Seitdem ich gehe in die neue Schule
d)
Seitdem gehe in die neue Schule ich

7) Wählen Sie die richtige Variante!
Alles ist genauso geschehen, ..... .
a)
wie er hat uns versprochen
b)
wie er uns hat versprochen
c)
wie er uns versprochen hat
d)
wie hat er uns versprochen
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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8) Wählen Sie die richtige Variante!
....., ging er sofort zum Ausgang.
a)
Nachdem er aus dem Zug ausgestiegen ist
b)
Nachdem er aus dem Zug ist ausgestiegen
c)
Nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war
d)
Nachdem er aus dem Zug war ausgestiegen

9) Wählen Sie die richtige Variante!
Du wirst nicht gesund, ..... du keine Medikamente nimmst.
a)
denn
b)
dann
c)
als
d)
wenn

10) Wählen Sie die richtige Variante!
Sein Vater schickte ihm monatlich Geld, ..... .
a)
damit musste er nicht arbeiten
b)
damit er nicht musste arbeiten
c)
damit er nicht arbeiten musste
d)
damit er arbeiten nicht musste

11) Wählen Sie die richtige Variante!
Wir müssen uns beeilen, .....
a)
weil unser Zug fährt bald.
b)
weil fährt unser Zug bald.
c)
weil unser Zug bald fährt.
d)
weil unser Zug fahrt bald.

12) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Frau aus Paris hat ..... ..... geheiratet.
a)
einen Deutschen
b)
einen Deutsche
c)
ein Deutscher
d)
einem Deutschen

13) Wählen Sie die richtige Variante!
Er isst ..... grün..... Salat ..... fett..... Schweinefleisch.
a)
gerner -en ...... als -es
b)
lieber -en ...... als -es
c)
lieber -en ...... wie -es
d)
gerner -en ...... wie -es

14) Wählen Sie die richtige Variante!
Er kauft ein..... schwarz..... Anzug und passend..... Schuhe dazu.
a)
-en -en ..... -e
b)
- -er ..... - en
c)
-en -en ..... - en
d)
-er -e ..... -e
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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15) Wählen Sie die richtige Variante!
In meinem Leben habe ich im Laufe der Zeit ..... ..... erlebt.
a)
viele Gute
b)
vieles Gutes
c)
viel Gutes
d)
vielen Guten

16) Wählen Sie die richtige Variante!
Ich kaufe frisch..... Brot und billig..... Tomaten.
a)
-en ..... -e
b)
-er ..... - en
c)
-en ..... - en
d)
-es ..... -e

17) Wählen Sie die richtige Variante!
Ich bin der Sohn ..... Eltern und der Bruder ..... Schwester.
a)
meinen ..... meiner
b)
meiner ..... meiner
c)
meine ..... meiner
d)
meiner ..... meine

18) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Wohnung meines Freundes lag ..... ....., als er es mir beschrieben hatte.
a)
viel näher
b)
mehr nah
c)
vieler nah
d)
viel naher

19) Wählen Sie die richtige Variante!
Er ..... in wenigen Minuten ..... . Er ..... mich gerade ..... .
a)
wird ..... angekommen ..... hat ..... angerufen
b)
wird ..... ankommen ..... hat ..... angeruft
c)
werdet ..... ankommen ..... hat ..... angeruft
d)
wird ..... ankommen ..... hat ..... angerufen
Wählen Sie die richtige Variante!
In diesem Laden habe ich etwas ..... gefunden, als in dem anderen.
a)
Besseres
b)
Besserem
c)
Bestes
d)
Bestem

20)

21) Wählen Sie die richtige Variante!
Du ..... bestimmt die Prüfung ..... .
a)
kannst ..... bestanden
b)
kannst ..... bestehen
c)
könnst ..... bestehen
d)
könnst ..... bestanden
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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22) Wählen Sie die richtige Variante!
Er fährt morgen ..... sein..... Freundin ..... ihr..... Eltern.
a)
mit -em ..... bei -en
b)
mit -er ..... bei -er
c)
mit -en ..... zu -en
d)
mit -er ..... zu -en

23) Welche Variante ist richtig?
Kommst du endlich? Wir fangen gleich ..... ..... Vorstellung an.
a)
mit die
b)
auf die
c)
auf der
d)
mit der
Wählen Sie die richtige Variante!
Ich muss pünktlich zu Hause ankommen, ..... gibt es Ärger mit meinem Vater.
a)
sonst
b)
und
c)
aber
d)
weil

24)

25) Wählen Sie die richtige Variante!
Wenn wir rechtzeitig ..... ....., ..... wir den Anfang des Films nicht ..... .
a)
angekommen wären, hätten ..... verpasst
b)
angekommen wärest, hätten ..... verpassen
c)
ankommen wärest, hätten ..... verpasst
d)
angekommen hättest, hätten ..... verpasst

26) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Oma setzt sich ..... ..... Enkel und ..... Enkelin.
a)
zwischen den ..... die
b)
zwischen dem ..... der
c)
zwischen den ..... der
d)
zwischen dem ..... die

27) Wählen Sie die richtige Variante!
Frau Meier, sollte ich ..... helfen?
a)
Ihr
b)
Sie
c)
Ihnen
d)
Ihren

28) Wählen Sie die richtige Variante!
Wo warst du? Ich habe so lange ..... ..... gewartet.
a)
auf dich
b)
über dich
c)
auf dir
d)
an dich
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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29) Wählen Sie die richtige Variante!
Du ..... mir die Wahrheit ..... ..... !
a)
hättest ..... sagen gemusst
b)
hättest ..... gesagt müssen
c)
hättest ..... gesagt gemusst
d)
hättest ..... sagen müssen

30) Wählen Sie die richtige Variante!
Die Schüler ..... die Aufgabe rechtzeitig ..... ..... .
a)
haben ..... lösen sollen
b)
haben ..... lösen gesollt
c)
sind ..... gelöst sollen
d)
sind ..... lösen gesollt

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Conţin o semivocală toate cuvintele din seria:
a) dicţionar, gheaţă, chipeş, poezie;
b) soi, iureş, moină, tăceau;
c) prealabil, pleoapă, curier, vioi;
d) viaţă, coafură, moale, prerie.

2) Accentul diferenţiază sensul în toate cuvintele din seria:
a) haină, ladă, copii;
b) dată, sări, măr;
c) companie, acele, mobilă;
d) auzi, veselă, coase.

3) Indică seria în care toate cuvintele sunt accentuate corect:
a) avárie, simból, vatmán, matúr;
b) bónifica, convértor, predispoziţié, evitábil ;
c) évoluţie, fotógrafie, tastatúră, imaturitáte;
d) impercéptibil, contextuál, târgúială, fricţiúne.

4) Indică seria în care toate cuvintele conţin un diftong:
a) stea, cerboaică, pribeag, croazieră;
b) fecioară, ied, coasă, pirpiriu;
c) iodat, vrăbiuţă, miei, vorbeau;
d) coerent, mierlă, vreascuri, vuiau.

5) Sensul corect al cuvintelor vindicativ şi monastic se află în seria:
a) vinovat; mănăstiresc;
b) răzbunător; călugăresc;
c) vindecător; monocelular;
d) vinovăţie; monarhie.

6) Indică seria în care toate cuvintele sunt formate prin compunere:
a) untdelemn, întotdeauna, R.A.T.B., gura-leului;
b) mass-media, interdicţie, imoral, binecuvântare;
c) viţă-de-vie, arahnofob, nevertebrat, S.N.C.F.R.;
d) neserios, orice, pesemne, vorbitor.

7) Sinonimele cuvintelor placid şi resuscitare se găsesc în seria de la punctul:
a) simţitor, înviat;
b) dinamic, vigoare;
c) impasibil, reînviere;
d) plăpând, suspiciune.

8) Indică seria ce conţine sinonimele cuvintelor salutar, escală, (a) canoniza:
a) politicos, rană, (a) cânta în canon;
b) salut, staţionare, (a) recita;
c) salvator, oprire, (a) sanctifica;
d) binevoitor, staţie, (a) sfinţi.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) Indică enunţul în care neologismul este utilizat corect:
a) Aceasta este singura deferenţă dintre noi.
b) Colegul meu are un summum de calităţi.
c) Am intervenit inopinat în discuţie.
d) A urmat un tratament vindicativ.

10) Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) bleumaren, gogoşărie, greşală, grepfruit;
b) bleumarin, gogoşerie, greşeală, grepfrut;
c) bleumarin, gogoşărie, greşeală, grepfrut ;
d) bleumaren, gogoşerie, greşală, grepfruit.

11) Există o construcţie tautologică în enunţul de la punctul:
a) Speranţa înseamnă o năzuinţă spre mai bine.
b) Complementul indirect este un complement.
c) Conştiinţa este profund subiectivă.
d) Învăţătura este o acumulare de cunoştinţe.

12) Antonimele cuvântului succint sunt:
a) rapid, iute;
b) detaliat, amănunţit;
c) ipocrit, prefăcut;
d) similar, asemănător.

13) Conţine forma corectă a verbului la modul imperativ enunţul:
a) Nu fă zgomot!
b) Nu fii obraznic!
c) Nu cădea la învoială cu ei!
d) Nu mai vezi toate defectele!

14) În enunţurile E de înţeles ce ai făcut., S-au pregătit toţi pentru pescuit., Nu putea desena., verbele la
moduri nepersonale îndeplinesc, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a) nume predicativ, complement circumstanţial de loc, complement direct;
b) complement direct, complement indirect, complement indirect, ;
c) subiect, complement circumstanţial de loc, complement direct;
d) nume predicativ, complement circumstanţial de scop, complement direct.

15) Indică seria ce conţine numai părţi secundare de propoziţie din enunţul În această dimineaţă,
candidaţii au fost întâmpinaţi cu bucurie de organizatorii examenului. :
a) În... dimineaţă, această, cu bucurie, de organizatorii, examenului;
b) În această, dimineaţă, candidaţii, cu bucurie, examenului;
c) dimineaţă, au fost , cu bucurie, examenului, de organizatorii;
d) această , candidaţii, întâmpinaţi, de organizatorii, dimineaţă.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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16) În enunţurile: Plăcerea de a citi mă caracterizează. şi A citi este pasiunea mea., verbul a citi are
funcţie sintactică de:
a) predicat verbal, subiect;
b) atribut verbal, subiect;
c) subiect, predicat verbal;
d) atribut adjectival, complement.

17) În enunţul Le-a fost teamă să fie sinceri când au fost chemaţi la raport., verbul a fi are, în ordine,
următoarele valori:
a) verb predicativ, verb copulativ, verb auxiliar;
b) verb copulativ, verb copulativ, verb auxiliar;
c) verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ;
d) verb predicativ, verb copulativ, verb copulativ.

18) Sunt substantive colective toate cuvintele din seria:
a) agerime, brădet, grup, turmă;
b) clasă, tineret, amândoi, pădurice;
c) stol, tufiş, puştime, hoardă;
d) pătrime, gloată, mulţime, omenire.

19) Există o propoziţie subordonată atributivă introdusă prin conjuncţia subordonatoare că în fraza:
a) Ideea că ne vom revedea mă face fericit.
b) I-a convenit că nu ai reacţionat.
c) Nemulţumirea lui era că oamenii nu-l înţelegeau.
d) Mi-am dat seama că nu ştiau nimic.

20) Conţine numai propoziţii subordonate circumstanţiale de cauză fraza de la punctul:
a) Am câştigat, fiindcă am citit cartea pe care mi-ai recomandat-o.
b) A venit la cursuri ca să afle ce dorea.
c) Unde nu i-am dat atenţie şi l-am ignorat, s-a supărat.
d) Cum e activ, merge mult pe jos ca să se menţină sănătos.

21) Conţine o propoziţie subordonată completivă indirectă fraza de la punctul:
a) Şi-a îndreptat reproşurile asupra cui nu merita.
b) Spune oricui ce gândeşte.
c) Este evident cui îi este teamă.
d) Grija oricui este să nu rateze.

22) În fraza Văzând că nu e de glumit, a înţeles că are să plouă cu sancţiuni şi că va avea de aşteptat
până la următoarea promovare., există:
a) patru propoziţii subordonate;
b) trei propoziţii subordonate;
c) cinci propoziţii subordonate;
d) şase propoziţii subordonate.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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23) În fraza Locul în jurul căruia ne-am adunat este Statuia Libertăţii., termenul regent şi elementul
subordonator pentru propoziţia subordonată sunt:
a) locul; în jurul căruia;
b) jurul; căruia;
c) locul; în jurul;
d) locul în jurul; căruia.

24) Conţine o propoziţie subordonată circumstanţială de loc fraza de la punctul:
a) Locul unde caut fericirea e acasă.
b) Am plecat încotro am văzut cu ochii.
c) Încotro pleci când eşti trist?
d) Se ştie unde ai ajuns fără noi.

25) În enunţul Ochii fetei de împărat sunt trişti din cauza izgonirii de la palat., sunt:
a) şapte părţi de propoziţie;
b) cinci părţi de propoziţie;
c) zece părţi de propoziţie;
d) şase părţi de propoziţie.

26) În enunţul Poezia pare, la prima lectură, neterminată şi inconsistentă., numele predicativ este:
a) poezia;
b) neterminată şi inconsistentă;
c) la prima lectură;
d) pare neterminată şi inconsistentă.

27) Există un atribut adverbial în enunţul:
a) Învăţatul pe de rost este fără sens.
b) Dorinţa de a o lua la sănătoasa era mare.
c) M-a impresionat o fotografie aducând aminte de trecut.
d) Tema era pentru ieri.

28) Indică seria ce conţine numai enunţuri cu predicate verbale:
a) Hai la teatru! Mi-am luat picioarele la spinare. Am fost lăudat des.
b) A ajuns pilot. Sunt acasă. Mă voi răzgândi până mâine!
c) S-a făcut profesor. Creanga trosc! lângă mine. Acum, o duce mai bine.
d) La absolvire, voi deveni ofiţer. Ea părea fericită. Iaca palatul de aur!

29) În enunţurile Merg mâine cu tine., Mă tem de orice., Mă gândesc la vacanţă., Nu era capabil de a
redacta un document., complementele indirecte sunt exprimate, în ordine, prin:
a) pronume personal, pronume relativ, substantiv comun, substantiv comun;
b) pronume personal, pronume nehotărât, substantiv comun, substantiv comun;
c) pronume personal, pronume personal, substantiv comun, verb predicativ;
d) pronume personal, pronume nehotărât, substantiv comun, verb predicativ.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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30) În propoziţia În clădirea veche, se adăpostiseră cele două pisici negre ale vecinului., există:
a) trei atribute;
b) patru atribute;
c) cinci atribute;
d) şase atribute.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Indică seria în care toate cuvintele conţin un diftong:
a) stea, cerboaică, pribeag, croazieră;
b) fecioară, ied, coasă, pirpiriu;
c) iodat, vrăbiuţă, miei, vorbeau;
d) coerent, mierlă, vreascuri, vuiau.

2) Indică seria în care toate cuvintele sunt accentuate corect:
a) avárie, simból, vatmán, matúr;
b) bónifica, convértor, predispoziţié, evitábil ;
c) évoluţie, fotógrafie, tastatúră, imaturitáte;
d) impercéptibil, contextuál, târgúială, fricţiúne.

3) Conţin o semivocală toate cuvintele din seria:
a) dicţionar, gheaţă, chipeş, poezie;
b) soi, iureş, moină, tăceau;
c) prealabil, pleoapă, curier, vioi;
d) viaţă, coafură, moale, prerie.

4) Accentul diferenţiază sensul în toate cuvintele din seria:
a) haină, ladă, copii;
b) dată, sări, măr;
c) companie, acele, mobilă;
d) auzi, veselă, coase.

5) Indică seria în care toate cuvintele sunt formate prin compunere:
a) untdelemn, întotdeauna, R.A.T.B., gura-leului;
b) mass-media, interdicţie, imoral, binecuvântare;
c) viţă-de-vie, arahnofob, nevertebrat, S.N.C.F.R.;
d) neserios, orice, pesemne, vorbitor.

6) Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a) bleumaren, gogoşărie, greşală, grepfruit;
b) bleumarin, gogoşerie, greşeală, grepfrut;
c) bleumarin, gogoşărie, greşeală, grepfrut ;
d) bleumaren, gogoşerie, greşală, grepfruit.

7) Indică seria ce conţine sinonimele cuvintelor salutar, escală, (a) canoniza:
a) politicos, rană, (a) cânta în canon;
b) salut, staţionare, (a) recita;
c) salvator, oprire, (a) sanctifica;
d) binevoitor, staţie, (a) sfinţi.

8) Există o construcţie tautologică în enunţul de la punctul:
a) Speranţa înseamnă o năzuinţă spre mai bine.
b) Complementul indirect este un complement.
c) Conştiinţa este profund subiectivă.
d) Învăţătura este o acumulare de cunoştinţe.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) Sinonimele cuvintelor placid şi resuscitare se găsesc în seria de la punctul:
a) simţitor, înviat;
b) dinamic, vigoare;
c) impasibil, reînviere;
d) plăpând, suspiciune.

10) Indică enunţul în care neologismul este utilizat corect:
a) Aceasta este singura deferenţă dintre noi.
b) Colegul meu are un summum de calităţi.
c) Am intervenit inopinat în discuţie.
d) A urmat un tratament vindicativ.

11) Sensul corect al cuvintelor vindicativ şi monastic se află în seria:
a) vinovat; mănăstiresc;
b) răzbunător; călugăresc;
c) vindecător; monocelular;
d) vinovăţie; monarhie.

12) Antonimele cuvântului succint sunt:
a) rapid, iute;
b) detaliat, amănunţit;
c) ipocrit, prefăcut;
d) similar, asemănător.

13) În enunţurile: Plăcerea de a citi mă caracterizează. şi A citi este pasiunea mea., verbul a citi are
funcţie sintactică de:
a) predicat verbal, subiect;
b) atribut verbal, subiect;
c) subiect, predicat verbal;
d) atribut adjectival, complement.

14) În enunţurile E de înţeles ce ai făcut., S-au pregătit toţi pentru pescuit., Nu putea desena., verbele la
moduri nepersonale îndeplinesc, în ordine, următoarele funcţii sintactice:
a) nume predicativ, complement circumstanţial de loc, complement direct;
b) complement direct, complement indirect, complement indirect, ;
c) subiect, complement circumstanţial de loc, complement direct;
d) nume predicativ, complement circumstanţial de scop, complement direct.

15) În enunţul Le-a fost teamă să fie sinceri când au fost chemaţi la raport., verbul a fi are, în ordine,
următoarele valori:
a) verb predicativ, verb copulativ, verb auxiliar;
b) verb copulativ, verb copulativ, verb auxiliar;
c) verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ;
d) verb predicativ, verb copulativ, verb copulativ.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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16) Conţine forma corectă a verbului la modul imperativ enunţul:
a) Nu fă zgomot!
b) Nu fii obraznic!
c) Nu cădea la învoială cu ei!
d) Nu mai vezi toate defectele!

17) Indică seria ce conţine numai părţi secundare de propoziţie din enunţul În această dimineaţă,
candidaţii au fost întâmpinaţi cu bucurie de organizatorii examenului. :
a) În... dimineaţă, această, cu bucurie, de organizatorii, examenului;
b) În această, dimineaţă, candidaţii, cu bucurie, examenului;
c) dimineaţă, au fost , cu bucurie, examenului, de organizatorii;
d) această , candidaţii, întâmpinaţi, de organizatorii, dimineaţă.

18) Sunt substantive colective toate cuvintele din seria:
a) agerime, brădet, grup, turmă;
b) clasă, tineret, amândoi, pădurice;
c) stol, tufiş, puştime, hoardă;
d) pătrime, gloată, mulţime, omenire.

19) Conţine o propoziţie subordonată completivă indirectă fraza de la punctul:
a) Şi-a îndreptat reproşurile asupra cui nu merita.
b) Spune oricui ce gândeşte.
c) Este evident cui îi este teamă.
d) Grija oricui este să nu rateze.

20) În fraza Locul în jurul căruia ne-am adunat este Statuia Libertăţii., termenul regent şi elementul
subordonator pentru propoziţia subordonată sunt:
a) locul; în jurul căruia;
b) jurul; căruia;
c) locul; în jurul;
d) locul în jurul; căruia.

21) În fraza Văzând că nu e de glumit, a înţeles că are să plouă cu sancţiuni şi că va avea de aşteptat
până la următoarea promovare., există:
a) patru propoziţii subordonate;
b) trei propoziţii subordonate;
c) cinci propoziţii subordonate;
d) şase propoziţii subordonate.

22) Există o propoziţie subordonată atributivă introdusă prin conjuncţia subordonatoare că în fraza:
a) Ideea că ne vom revedea mă face fericit.
b) I-a convenit că nu ai reacţionat.
c) Nemulţumirea lui era că oamenii nu-l înţelegeau.
d) Mi-am dat seama că nu ştiau nimic.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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23) Conţine numai propoziţii subordonate circumstanţiale de cauză fraza de la punctul:
a) Am câştigat, fiindcă am citit cartea pe care mi-ai recomandat-o.
b) A venit la cursuri ca să afle ce dorea.
c) Unde nu i-am dat atenţie şi l-am ignorat, s-a supărat.
d) Cum e activ, merge mult pe jos ca să se menţină sănătos.

24) Conţine o propoziţie subordonată circumstanţială de loc fraza de la punctul:
a) Locul unde caut fericirea e acasă.
b) Am plecat încotro am văzut cu ochii.
c) Încotro pleci când eşti trist?
d) Se ştie unde ai ajuns fără noi.

25) Indică seria ce conţine numai enunţuri cu predicate verbale:
a) Hai la teatru! Mi-am luat picioarele la spinare. Am fost lăudat des.
b) A ajuns pilot. Sunt acasă. Mă voi răzgândi până mâine!
c) S-a făcut profesor. Creanga trosc! lângă mine. Acum, o duce mai bine.
d) La absolvire, voi deveni ofiţer. Ea părea fericită. Iaca palatul de aur!

26) În propoziţia În clădirea veche, se adăpostiseră cele două pisici negre ale vecinului., există:
a) trei atribute;
b) patru atribute;
c) cinci atribute;
d) şase atribute.

27) În enunţurile Merg mâine cu tine., Mă tem de orice., Mă gândesc la vacanţă., Nu era capabil de a
redacta un document., complementele indirecte sunt exprimate, în ordine, prin:
a) pronume personal, pronume relativ, substantiv comun, substantiv comun;
b) pronume personal, pronume nehotărât, substantiv comun, substantiv comun;
c) pronume personal, pronume personal, substantiv comun, verb predicativ;
d) pronume personal, pronume nehotărât, substantiv comun, verb predicativ.

28) Există un atribut adverbial în enunţul:
a) Învăţatul pe de rost este fără sens.
b) Dorinţa de a o lua la sănătoasa era mare.
c) M-a impresionat o fotografie aducând aminte de trecut.
d) Tema era pentru ieri.

29) În enunţul Ochii fetei de împărat sunt trişti din cauza izgonirii de la palat., sunt:
a) şapte părţi de propoziţie;
b) cinci părţi de propoziţie;
c) zece părţi de propoziţie;
d) şase părţi de propoziţie.

30) În enunţul Poezia pare, la prima lectură, neterminată şi inconsistentă., numele predicativ este:
a) poezia;
b) neterminată şi inconsistentă;
c) la prima lectură;
d) pare neterminată şi inconsistentă.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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1) Подбери однокоренное слово к слову ‹‹корм››.
a) копыта;
b) корзина;
c) корыто;
d) кормушка;

2) Подбери синоним к слову ‹‹восхитительный››.
a) смешной;
b) изумительный;
c) слабый;
d) ведущий;

3) Подбери антоним к слову ‹‹дружить››.
a) враждовать;
b) взять;
c) жить;
d) любить;

4) Подбери глагол к существительному ‹‹костёр››.
a) пережечь;
b) пожечь;
c) разжечь;
d) прожечь;

5) ‹‹Умей жить и тогда, ..... становится невыносимой››
a) когда жизнь;
b) когда жизни;
c) когда жизнью;
d) когда в жизни;

6) Ученица стоит ..... доски.
a) вдоль;
b) вокруг;
c) у;
d) против;

7) Преподаватель рассказал биографию поэта, а ..... проанализировал его стихотворение.
a) только;
b) вот;
c) да;
d) также;

8) Ученик пришёл ..... библиотеки.
a) в;
b) из;
c) на;
d) к;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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9) ..... зоопарка озеро.
a) С;
b) Внутри;
c) Из-под;
d) Над;

10) Каждый четверг мы уезжаем ..... город.
a) из;
b) под;
c) за;
d) на;

11) Мы не знали, ..... они не пришли на факультет.
a) где;
b) насколько;
c) почему;
d) который;

12) Он стал .....
a) хирурга;
b) хирургу;
c) хирург;
d) хирургом;

13) ..... ещё не было.
a) Такая жара;
b) Такую жару;
c) Такой жаре;
d) Такой жары;

14) Трудно достать пищу под ..... снегом.
a) глубокий;
b) глубокими;
c) глубоким;
d) глубоком;

15) Извини, но ..... нельзя пользоваться этим компьютером.
a) тебе;
b) тебя;
c) тобой;
d) ты;

16) «Пошло ..... на лад, и сам тому рад.»
a) дело;
b) дела;
c) делам;
d) деле;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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17) В курортном городе ..... дома.
a) деревянным;
b) деревянны;
c) деревянные;
d) деревянных;

18) Она всегда ..... согласна.
a) все;
b) со всеми;
c) всех;
d) о всех;

19) Около ..... приехали вчера в Мамаю.
a) пятьсот туристы;
b) пятисот туристов;
c) пятьсот туриста;
d) пятисот туриста;

20) Это бюро находится .....
a) в то новое здание;
b) в том новом здании;
c) на то новое здание;
d) к тому новому зданию;

21) Я расскажу ..... интересное.
a) кое-что;
b) кое с кем;
c) кто-то;
d) некто;

22) В углу стоит шкаф для .....
a) книги;
b) книг;
c) книгам;
d) книгах;

23) Мы стояли близко, и ..... было хорошо видно.
a) мы;
b) нами;
c) нам;
d) они;

24) Он бежит ..... всех.
a) ярче;
b) громче;
c) быстрее;
d) богаче;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1
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25) Подруга ..... принести мне завтра фотоальбом.
a) организует;
b) собирает;
c) передаёт;
d) обещает;

26) Дочка всё делает .....
a) по-братски;
b) по-своему;
c) по-зимнему;
d) по-весеннему;

27) ..... ходить туда.
a) Незачем;
b) Поэтому;
c) Потому;
d) Чему-либо;

28) ..... видеть тебя!
a) Душно;
b) Приятно;
c) Громко;
d) Сложно;

29) Я ..... покупать одежду в интернете.
a) принимаю;
b) представляю;
c) предпочитаю;
d) предупреждаю;

30) Клавдия Ивановна ..... в магазин за хлебом.
a) ходили;
b) ходил;
c) ходило;
d) ходила;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Подбери антоним к слову ‹‹дружить››.
a) враждовать;
b) взять;
c) жить;
d) любить;

2) ‹‹Умей жить и тогда, ..... становится невыносимой››
a) когда жизнь;
b) когда жизни;
c) когда жизнью;
d) когда в жизни;

3) Подбери однокоренное слово к слову ‹‹корм››.
a) копыта;
b) корзина;
c) корыто;
d) кормушка;

4) Подбери синоним к слову ‹‹восхитительный››.
a) смешной;
b) изумительный;
c) слабый;
d) ведущий;

5) Подбери глагол к существительному ‹‹костёр››.
a) пережечь;
b) пожечь;
c) разжечь;
d) прожечь;

6) Каждый четверг мы уезжаем ..... город.
a) из;
b) под;
c) за;
d) на;

7) Ученица стоит ..... доски.
a) вдоль;
b) вокруг;
c) у;
d) против;

8) Мы не знали, ..... они не пришли на факультет.
a) где;
b) насколько;
c) почему;
d) который;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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9) Преподаватель рассказал биографию поэта, а ..... проанализировал его стихотворение.
a) только;
b) вот;
c) да;
d) также;

10) Ученик пришёл ..... библиотеки.
a) в;
b) из;
c) на;
d) к;

11) ..... зоопарка озеро.
a) С;
b) Внутри;
c) Из-под;
d) Над;

12) Он стал .....
a) хирурга;
b) хирургу;
c) хирург;
d) хирургом;

13) Я расскажу ..... интересное.
a) кое-что;
b) кое с кем;
c) кто-то;
d) некто;

14) Это бюро находится .....
a) в то новое здание;
b) в том новом здании;
c) на то новое здание;
d) к тому новому зданию;

15) «Пошло ..... на лад, и сам тому рад.»
a) дело;
b) дела;
c) делам;
d) деле;

16) ..... ещё не было.
a) Такая жара;
b) Такую жару;
c) Такой жаре;
d) Такой жары;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) Она всегда ..... согласна.
a) все;
b) со всеми;
c) всех;
d) о всех;

18) Около ..... приехали вчера в Мамаю.
a) пятьсот туристы;
b) пятисот туристов;
c) пятьсот туриста;
d) пятисот туриста;

19) В углу стоит шкаф для .....
a) книги;
b) книг;
c) книгам;
d) книгах;

20) В курортном городе ..... дома.
a) деревянным;
b) деревянны;
c) деревянные;
d) деревянных;

21) Мы стояли близко, и ..... было хорошо видно.
a) мы;
b) нами;
c) нам;
d) они;

22) Трудно достать пищу под ..... снегом.
a) глубокий;
b) глубокими;
c) глубоким;
d) глубоком;

23) Извини, но ..... нельзя пользоваться этим компьютером.
a) тебе;
b) тебя;
c) тобой;
d) ты;

24) Клавдия Ивановна ..... в магазин за хлебом.
a) ходили;
b) ходил;
c) ходило;
d) ходила;
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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25) ..... ходить туда.
a) Незачем;
b) Поэтому;
c) Потому;
d) Чему-либо;

26) ..... видеть тебя!
a) Душно;
b) Приятно;
c) Громко;
d) Сложно;

27) Дочка всё делает .....
a) по-братски;
b) по-своему;
c) по-зимнему;
d) по-весеннему;

28) Я ..... покупать одежду в интернете.
a) принимаю;
b) представляю;
c) предпочитаю;
d) предупреждаю;

29) Он бежит ..... всех.
a) ярче;
b) громче;
c) быстрее;
d) богаче;

30) Подруга ..... принести мне завтра фотоальбом.
a) организует;
b) собирает;
c) передаёт;
d) обещает;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Elige el artículo conveniente:
.... democracia es .... sistema político de origen griego.
a) La / un
b) La / una
c) La / la
d) La / lo

2) La variante correcta es:
Juana es .... y además es muy inteligente y aplicada.
a) guapíssima
b) guapísima
c) muy guapísima
d) guapísimo

3) Elige la variante correcta:
Su poema favorito es uno de los más .... de la historia de la literatura.
a) célebres
b) celébres
c) celebre
d) célebre

4) Elige la variante correcta:
.... día te visitaré, pero aún no me he decidido.
a) Alguno
b) Algunos
c) Algún
d) Algo

5) La forma correcta de plural es:
a) coche cama
b) coche camas
c) coches camas
d) coches cama

6) Elige la variante correcta:
Antonio Banderas es su .... de cine ....
a) artista / favorita.
b) artisto / favorito.
c) artista / favorito.
d) artisto / favorita.

7) Elige la variante correcta:
- ¿Dices que ha estado aquí mi .... Mariano?
- Sí, mujer, el marido de tu hermana Teresa.
a) suegro
b) tío
c) primo
d) cuñado
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
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8) Elige la variante correcta:
Se lo habrá dicho .... chico de su clase.
a) cualquer
b) cualquier
c) cualquiera
d) cualquiero

9) Elige la variante correcta:
Trajo muchos libros, pero no .... leyó.
a) las
b) los
c) lo
d) la

10) Seducir es sinónimo de:
a) rechazar
b) meter
c) atraer
d) envejecer

11) Elige el significado de la expresión en cursiva:
Para celebrar la boda de su hijo tiraron la casa por la ventana.
a) limpiaron toda la casa
b) ahorraron muchísimo dinero
c) cambiaron las ventanas de la casa
d) gastaron muchísimo dinero

12) Son antónimos:
a) alto ≠ guapo
b) alto ≠ bajo
c) alto ≠ lindo
d) alto ≠ gordo

13) Elige la variante correcta:
Me molesta mucho que no .... puntual y tardes casi siempre.
a) seas
b) eres
c) estás
d) fuiste

14) Elige la variante correcta:
Mi coche es tan grande que nunca .... aparcamiento.
a) encuentro
b) encuentre
c) hubiera encontrado
d) haya encontrado

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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15) Elige la variante correcta de la transformación del estilo directo al estilo indirecto:
Marta: "Dale recuerdos a tu madre."
a) Marta dijo que le dé recuerdos a mi madre.
b) Marta dijo que le daré recuerdos a mi madre.
c) Marta dijo que le diera recuerdos a mi madre.
d) Marta dijo que le daría recuerdos a mi madre.

16) Elige la variante correcta:
Sin que nadie .... subió a su habitación.
a) se diera cuenta
b) sé diera cuenta
c) se dara cuenta
d) se dió cuenta

17) Elige la variante correcta:
Antes era una ciudad llena de atractivos, de ahí que en aquella época .... tanto turismo.
a) tuviera
b) tenga
c) haya tenido
d) tendría

18) Elige la variante correcta de la trasformación del estilo directo al estilo indirecto:
-¿Queréis jugar al tenis conmigo?, preguntó Roberto.
a) Roberto preguntó si ellos querían jugar al tenis con él.
b) Roberto preguntó si ellos querán jugar al tenis con él.
c) Roberto preguntó si ellos querrán jugar al tenis con él.
d) Roberto preguntó si ellos quieren jugar al tenis con él.

19) Elige la variante correcta:
Es una lástima que no .... venir mañana con nosotros.
a) podrás
b) puedes
c) puedas
d) vas a poder

20) Elige la variante correcta:
La canción la .... el día anterior mientras desmontaba algo en el salón.
a) ha oído
b) oyó
c) oír
d) oyera

21) Elige la variante correcta:
Cuando era pequeño soñaba .... llegar a ser médico.
a) a
b) Ø
c) con
d) de
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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22) Elige la variante correcta:
Estos dos alumnos .... otros dos vendrán a las siete.
a) u
b) o
c) ú
d) ó

23) Elige la variante correcta:
Le encanta salir .... Amanda. Dice que es muy divertida y que nunca se aburre .... ella.
a) con / a
b) sin / a
c) con / con
d) sin / con

24) Elige la variante correcta:
No me prometió venir el lunes .... el sábado.
a) como
b) porque
c) si no
d) sino

25) Elige la variante correcta:
Bueno, chico, ¡que te .... bien mañana!
a) iba
b) va
c) vaya
d) iría

26) Elige la variante correcta:
Háblame .... porque es la única solución en este momento.
a) franco y directo
b) franca y directa
c) franca y directamente
d) franco y directa

27) Elige la variante correcta:
Tenemos clases .... lunes .... viernes, de 8.30 a 14.30.
a) desde / a
b) de / a
c) de / por
d) por / a

28) Elige la variante correcta:
Juan me dijo que para él la ponencia del invitado .... muy aburrida porque el tema no le interesaba mucho.
a) fue
b) esta
c) esté
d) está
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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29) Elige la variante correcta:
Lo ayudó .... aprobar el examen de inglés. Es muy buen profesor.
a) Ø
b) a
c) con
d) sin

30) Elige la variante correcta:
Cuando .... papá, nosotros ya ....
a) venio / hemos cenado.
b) venió / habíamos cenado.
c) había venido / hemos cenado.
d) vino / habíamos cenado.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Elige la variante correcta:
Su poema favorito es uno de los más .... de la historia de la literatura.
a) célebres
b) celébres
c) celebre
d) célebre

2) Elige la variante correcta:
- ¿Dices que ha estado aquí mi .... Mariano?
- Sí, mujer, el marido de tu hermana Teresa.
a) suegro
b) tío
c) primo
d) cuñado

3) Elige el artículo conveniente:
.... democracia es .... sistema político de origen griego.
a) La / un
b) La / una
c) La / la
d) La / lo

4) Elige la variante correcta:
Trajo muchos libros, pero no .... leyó.
a) las
b) los
c) lo
d) la

5) Elige la variante correcta:
.... día te visitaré, pero aún no me he decidido.
a) Alguno
b) Algunos
c) Algún
d) Algo

6) La variante correcta es:
Juana es .... y además es muy inteligente y aplicada.
a) guapíssima
b) guapísima
c) muy guapísima
d) guapísimo

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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7) Elige la variante correcta:
Se lo habrá dicho .... chico de su clase.
a) cualquer
b) cualquier
c) cualquiera
d) cualquiero

8) La forma correcta de plural es:
a) coche cama
b) coche camas
c) coches camas
d) coches cama

9) Elige la variante correcta:
Antonio Banderas es su .... de cine ....
a) artista / favorita.
b) artisto / favorito.
c) artista / favorito.
d) artisto / favorita.

10) Elige el significado de la expresión en cursiva:
Para celebrar la boda de su hijo tiraron la casa por la ventana.
a) limpiaron toda la casa
b) ahorraron muchísimo dinero
c) cambiaron las ventanas de la casa
d) gastaron muchísimo dinero

11) Son antónimos:
a) alto ≠ guapo
b) alto ≠ bajo
c) alto ≠ lindo
d) alto ≠ gordo

12) Seducir es sinónimo de:
a) rechazar
b) meter
c) atraer
d) envejecer

13) Elige la variante correcta de la transformación del estilo directo al estilo indirecto:
Marta: "Dale recuerdos a tu madre."
a) Marta dijo que le dé recuerdos a mi madre.
b) Marta dijo que le daré recuerdos a mi madre.
c) Marta dijo que le diera recuerdos a mi madre.
d) Marta dijo que le daría recuerdos a mi madre.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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14) Elige la variante correcta:
Es una lástima que no .... venir mañana con nosotros.
a) podrás
b) puedes
c) puedas
d) vas a poder

15) Elige la variante correcta:
La canción la .... el día anterior mientras desmontaba algo en el salón.
a) ha oído
b) oyó
c) oír
d) oyera

16) Elige la variante correcta:
Antes era una ciudad llena de atractivos, de ahí que en aquella época .... tanto turismo.
a) tuviera
b) tenga
c) haya tenido
d) tendría

17) Elige la variante correcta:
Mi coche es tan grande que nunca .... aparcamiento.
a) encuentro
b) encuentre
c) hubiera encontrado
d) haya encontrado

18) Elige la variante correcta:
Me molesta mucho que no .... puntual y tardes casi siempre.
a) seas
b) eres
c) estás
d) fuiste

19) Elige la variante correcta:
Sin que nadie .... subió a su habitación.
a) se diera cuenta
b) sé diera cuenta
c) se dara cuenta
d) se dió cuenta

20) Elige la variante correcta de la trasformación del estilo directo al estilo indirecto:
-¿Queréis jugar al tenis conmigo?, preguntó Roberto.
a) Roberto preguntó si ellos querían jugar al tenis con él.
b) Roberto preguntó si ellos querán jugar al tenis con él.
c) Roberto preguntó si ellos querrán jugar al tenis con él.
d) Roberto preguntó si ellos quieren jugar al tenis con él.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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21) Elige la variante correcta:
Juan me dijo que para él la ponencia del invitado .... muy aburrida porque el tema no le interesaba mucho.
a) fue
b) esta
c) esté
d) está

22) Elige la variante correcta:
Tenemos clases .... lunes .... viernes, de 8.30 a 14.30.
a) desde / a
b) de / a
c) de / por
d) por / a

23) Elige la variante correcta:
No me prometió venir el lunes .... el sábado.
a) como
b) porque
c) si no
d) sino

24) Elige la variante correcta:
Háblame .... porque es la única solución en este momento.
a) franco y directo
b) franca y directa
c) franca y directamente
d) franco y directa

25) Elige la variante correcta:
Cuando era pequeño soñaba .... llegar a ser médico.
a) a
b) Ø
c) con
d) de

26) Elige la variante correcta:
Cuando .... papá, nosotros ya ....
a) venio / hemos cenado.
b) venió / habíamos cenado.
c) había venido / hemos cenado.
d) vino / habíamos cenado.

27) Elige la variante correcta:
Bueno, chico, ¡que te .... bien mañana!
a) iba
b) va
c) vaya
d) iría
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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28) Elige la variante correcta:
Le encanta salir .... Amanda. Dice que es muy divertida y que nunca se aburre .... ella.
a) con / a
b) sin / a
c) con / con
d) sin / con

29) Elige la variante correcta:
Estos dos alumnos .... otros dos vendrán a las siete.
a) u
b) o
c) ú
d) ó

30) Elige la variante correcta:
Lo ayudó .... aprobar el examen de inglés. Es muy buen profesor.
a) Ø
b) a
c) con
d) sin

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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