
 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 1 – 05.08.2016 ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE POLIŢIE DE 
FRONTIERĂ  

A 

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Primul război balcanic din 1912 s-a desfăşurat împotriva Turciei de către statele: 
a) Bulgaria, Grecia, Cehoslovacia, Iugoslavia; 
b) Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Grecia; 
c) Muntenegru, Serbia, Grecia, Polonia; 
d) Ungaria, Bulgaria, Grecia, Serbia; 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În România votul universal a fost introdus în anul: 
a) 1917; 
b) 1918; 
c) 1919; 
d) 1920 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Ludovic I condiţionează calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism în anul: 
a) 1330; 
b) 1366; 
c) 1324; 
d) 1514 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Consiliul Legislativ, organism consultativ, care trebuia să avizeze legile, a fost prevăzut în Constituţia 
din: 
a) 1866; 
b) 1923; 
c) 1938; 
d) 1948 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1822 în Ţara Românească a fost instaurat domnitorul: 
a) Grigore Dimitrie Ghica; 
b) Ioniţă Sandu Sturdza; 
c) Alexandru Ghica; 
d)  Gheorghe Bibescu 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Ţara Cavarnei, cu centrul la Caliacra, a fost condusă de: 
a) Dobrotici; 
b) Balica; 
c) Ivanco; 
d)  Tatos 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1948 Partidul Comunist Român îşi schimbă denumirea în: 
a)  Partidul Social Democrat;  
b)  Partidul Muncitoresc Român; 
c)  Partidul Democrat Social din România; 
d)  Partidul Poporului 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Domnul fanariot Constantin Mavrocordat a desfiinţat şerbia în Ţara Românească în anul: 
a)  1739; 
b)  1746; 
c)  1749; 
d)  1757 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Informaţii despre originea poporului român se găsesc în tratatul geografului persan Gardizi, intitulat: 
a) „Gesta Hungarorum"; 
b) „Strategikon"; 
c) „Podoaba istoriilor"; 
d) „Despre administrarea imperiului" 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Primul regim comunist s-a instalat în Rusia, în anul 1917, sub conducerea lui: 
a) Lenin; 
b) Marx; 
c) Stalin; 
d) Hruşciov 
 
11) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În anul 1980 Nicolae Ceauşescu a hotărât anularea cât mai grabnică a datoriei externe; După anii `80 
sistemul socialist a cunoscut o criză fără precedent. 
 
12) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
După venirea la putere Benito Mussolini pune în aplicare ideile cuprinse în programul Partidului Naţional 
Fascist; Regimul fascist era susţinut de poliţia politică (OVRA) şi de organizaţiile paramilitare „Cămăşile 
negre" şi „Ballila". 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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13) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Regimul comunist din România a acţionat pentru impunerea ideologiei marxist-leniniste; Între anii 1949-
1956 mai multe grupuri înarmate au acţionat împotriva regimului comunist. 
 
14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
La sfârşitul secolului I d.Hr., regele dac Decebal a refăcut unitatea statului dac; În anii 87 şi 88 d.Hr. 
Decebal se confruntă cu armatele trimise de împăratul Domiţian. 
 
15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Principala confruntare dintre domnul Ţării Româneşti Mircea cel Batrân şi Soliman Magnificul s-a 
desfăşurat la Rovine în mai 1395; În 1396 Mircea a participat la cruciada de la Nicopole. 
 
16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Secolul al XVIII-lea reprezintă momentul luptei românilor din Transilvania pentru drepturile politice 
refuzate; apariţia teoriei imigraţioniste urmărea justificarea statutului de „toleraţi" atribuit românilor. 
 
17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Secolul al XVII-lea marchează apogeul culturii medievale româneşti scrise; Grigore Ureche în 
„Letopiseţul Ţării Moldovei" vorbeşte despre originea noastră latină. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Naţional - ţărăniştii au pus în practică politica economică a „porţilor deschise"; regimul democratic 
stabilit prin Constituţia din 1923 a eşuat în urma alegerilor parlamentare din 1938.  
 
19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Războiul Rece a fost o confruntare deschisă între două grupuri de state care aveau ideologii şi sisteme 
politice diametral opuse; La nivel politico - militar a fost o confruntare între NATO şi Pactul de la 
Varşovia. 
 
20) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
În secolele VII-IX forma de organizare specifică spaţiului românesc a fost obştea sătească; La sud de 
Carpaţi, existenţa unor nuclee statale este dovedită de „Diploma cavalerilor ioaniţi" (1247). 
 
21) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. A început expansiunea otomanilor în Peninsula Balcanică; 
B. Ungaria a fost transformată în paşalâc; 
C. Înfrângerea otomanilor sub zidurile Vienei. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) B C A; 
d) C A B. 
 
22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Ridicarea Zidului Berlinului; 
B. Anunţarea Planului Marshall; 
C. Înfiinţarea Tratatului de la Varşovia. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Războiul Crimeei; 
B. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris; 
C. Lucrările şi rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. 
a) A C B; 
b) B C A; 
c) B A C; 
d) C A B. 
 
24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe în Moldova; 
B. Sfârşitul domniei lui Nicolae Alexandru în Ţara Românească; 
C. Înfiinţarea de către regalitatea maghiară a unei mărci de apărare condusă de voievodul maramureşean 
Dragoş. 
a) C A B; 
b) C B A; 
c) B C A; 
d) B A C. 
 
25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Încheierea Tratatului de alianţă între Mircea cel Bătrân şi Vladislav Jagello; 
B. Bătălia de la Nicopole; 
C. Încheierea Tratatului de alianţă între Mircea cel Bătrân şi Sigismund de Luxemburg. 
a) C A B; 
b) B A C; 
c) A C B; 
d) B C A. 
 
26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Convenţia de la Paris; 
B. Tratatul de la Paris; 
C. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. 
a) B C A; 
b) B A C; 
c) C A B; 
d) A C B. 
 
27) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Înfiinţarea Partidului Poporului; 
B. Înfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc; 
C. Înfiinţarea Partidului Comunist Român. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) B A C; 
d) B C A. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Instituirea funcţiei de preşedinte al României; 
B. Etatizarea întreprinderilor, băncilor şi mijloacelor de transport; 
C. Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. 
a) A C B; 
b) B C A; 
c) C A B; 
d) B A C. 
 
29) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Admiterea României în N.A.T.O; 
B. Câştigarea alegerilor prezidenţiale de către Emil Constantinescu; 
C. Integrarea României în Uniunea Europeană. 
a) A C B; 
b) B C A; 
c) C A B; 
d) B A C. 
 
30) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti de la Severin; 
B. Întemeierea Mitropoliei Moldovei de către Petru I Muşat; 
C. Bătălia de la Posada . 
a) A B C; 
b) C A B; 
c) C B A; 
d) B C A. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Cuvântul geofizician conţine: 
a) trei vocale; 
b) patru vocale; 
c) cinci vocale; 
d) şase vocale. 
 
2) Indică seria care conţine numai cuvinte corect despărţite în silabe: 
a) com-pa-ni-on, co-trop-i-tor, o-mle-tă; 
b) de-mo-niac, di-stin-ctiv, frac-ţio-nar, gla-svand; 
c) me-dia-ti-za-re, pa-ri-zian-că, prio-ri-tar, si-tua-ţie; 
d) su-ple-ţe, ob-ştesc, sculp-tu-ral, co-vri-gă-ri-e. 
 
3) Precizează câte dintre literele i se realizează ca vocale în cuvintele: prieten, piatră, pai, copaci. 
a) una; 
b) două; 
c) trei; 
d) patru. 
 
4) Antonimul cuvântului eterogen este: 
a) monofil; 
b) multiform; 
c) dispersat; 
d) unitar. 
 
5) Antonimul cuvântului ipocrit este: 
a) duplicitar; 
b) oneros; 
c) autoritar; 
d) cinstit. 
 
6) Indică seria în care sunt corecte toate numele de locuitori derivate de la substantivele: Alba Iulia, Paris, 
Madrid, Baia Mare. 
a) alba-iulian, parizian, madrilean, baiamărean; 
b) madrilez, albaiulian, parisian, băimărean; 
c) parizian, băi-mărean, alba-iulian, madrilean; 
d) albaiulian, parizian, madrilen, băimărean. 
 
7) Indică seria care conţine numai cuvinte compuse, corect scrise: 
a) Albă ca Zăpada, Noua-Zeelandă, de altfel, Oceanul-Îngheţat-de-Nord; 
b) bun-rămas, an-lumină, Câmpia de Vest, câine-de-mare; 
c) Mircea-cel-Bătrân, de-nevoie, apă-albă, bună-dimineaţa; 
d) mâine-dimineaţă, după-amiază, du-te-vino, Valea-lui-Mihai. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Indică seria care nu conţine structuri pleonastice: 
a) eşantion de probă, blocnotes pentru însemnări, briza uşoară a mării; 
b) conjunctură nefericită, discurs solemn, originalitate incontestabilă; 
c) calomnie neadevărată , curaj temerar, cadenţă ritmică; 
d) exemplu pilduitor, gardian de pază, ghid călăuzitor. 
 
9) Indică enunţul în care paronimul este corect utilizat: 
a) A studiat epoca glacială. 
b) Pendula atârna deasupra noastră. 
c) Perceptorul a instruit bine copilul. 
d) Eforturile înzecite au fost de prisos. 
 
10) Indică numărul cuvintelor compuse din enunţul: Am aflat de la prietenii tăi despre intenţia de a-i 
ajuta pe tustrei în orice situaţie. 
a) două; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
11) Alege cuvântul potrivit pentru următoarea definiţie: Parte componentă a artei militare, care se ocupă 
cu problemele pregătirii, planificării şi ducerii războiului şi operaţiilor militare. 
a) tactică; 
b) metodă; 
c) strategie; 
d) acţiune.  
 
12) Conţine numai adverbe seria: 
a) apoi, acolo, după; 
b) de lângă, aşa, tocmai; 
c) totdeauna, mai, orice; 
d) abia, întruna, acasă. 
 
13) În enunţul Niciun elev nu a adus vreo îmbunătăţire acestui program organizat de câţiva colegi, 
există: 
a) două pronume şi două adjective pronominale; 
b) trei adjective pronominale; 
c) patru adjective pronominale; 
d) un pronume şi trei adjective pronominale. 
 
14) Valorile morfologice ale lui de în enunţurile următoare: Are o sănătate de fier. De vei veni,      
anunţă-mă. Aşa s-a supărat, de nu a mai putut rămâne cu ceilalţi, sunt, în ordine: 
a) prepoziţie simplă, conjuncţie subordonatoare, conjuncţie subordonatoare; 
b) prepoziţie simplă în toate situaţiile; 
c) conjuncţie subordonatoare în toate situaţiile; 
d) prepoziţie simplă, prepoziţie simplă, conjuncţie subordonatoare. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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15) Indică seria care conţine numai substantive defective de plural: 
a) prâslea, cărunteţe, rouă, legalitate; 
b) barbarism, calende, jale, oseminte; 
c) onoare, iţe, zori, romantism; 
d) acurateţe, confetti, iele, taclale. 
 
16) Identifică seria prepoziţiilor care impun cazul dativ: 
a) împrejurul, împotriva, asupra; 
b) potrivit, asemenea, contrar; 
c) graţie, aidoma, contra; 
d) conform, mulţumită, împotriva. 
 
17) Valorile morfologice ale lui cel în enunţurile următoare: Cel de acolo  mi se pare cunoscut. 
Profesorul cel sever este, totuşi, apreciat de elevi. Pe cel deal, pe cel colnic, îl văzu pe bădiţa, sunt: 
a) pronume demonstrativ, articol demonstrativ, articol demonstrativ, articol demonstrativ; 
b) pronume demonstrativ, articol demonstrativ, pronume demonstrativ, pronume demonstrativ; 
c) pronume demonstrativ, articol demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ, adjectiv pronominal 
demonstrativ; 
d) articol demonstrativ în toate situaţiile. 
 
18) Indică numărul verbelor auxiliare din enunţul Am să fiu mai bun, dacă voi fi motivat de profesori: 
a) unu; 
b) două; 
c) trei; 
d) patru. 
 
19) Indică numărul propoziţiilor subordonate din fraza Să fi mers, ai fi aflat şi tu cât de mare este 
provocarea de a porni o activitate atât de competitivă, încât sunt puţini curajoşi care să participe la 
această competiţie, cu toate că premiul este incitant: 
a) trei; 
b) patru; 
c) cinci; 
d) şase.  
 
20) Elementul de relaţie care nu poate introduce o propoziţie subordonată circumstanţială de cauză este: 
a)  dacă; 
b)  să; 
c)  unde; 
d)  că. 
 
21) Precizează numărul propoziţiilor subordonate atributive din fraza Pe cei care mi-au fost vecini i-am 
revăzut la petrecerea unde fusesem invitat şi la care ajunsesem cu întârziere: 
a) una; 
b) două; 
c) trei; 
d) patru.  
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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22) Propoziţiile subordonate din fraza Unde merge, încearcă să atragă atenţia şi să se impună fără a crea 
discuţii, sunt, în ordine: 
a) circumstanţială de loc, completivă directă, completivă directă; 
b) circumstanţială de loc; completivă directă, completivă directă, circumstanţială de mod; 
c) circumstanţială condiţională,  completivă directă, completivă directă, circumstanţială de mod; 
d) circumstanţială de cauză, predicativă, circumstanţială de mod. 
 
23) În  fraza Ştie dacă va ajunge unde şi-a propus, pentru că întotdeauna a fost un om care şi-a calculat 
şansele, propoziţiile subordonate sunt, indiferent de ordine: 
a) circumstanţială condiţională, predicativă, atributivă, completivă indirectă; 
b) completivă directă, atributivă, predicativă, circumstanţială de cauză; 
c) atributivă, circumstanţială de cauză, completivă directă, circumstanţială de loc; 
d) atributivă, completivă directă, predicativă, subiectivă. 
 
24) În  fraza Cine va reuşi această performanţă, acela va obţine premiul pe care toţi l-au dorit atât de 
mult, că s-au înscris foarte mulţi candidaţi, propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 
a) subiectivă, atributivă, circumstanţială consecutivă ; 
b) atributivă, atributivă, circumstanţială de mod; 
c) subiectivă, atributivă, circumstanţială de cauză; 
d) atributivă, atributivă, circumstanţială de cauză. 
 
25) În enunţul Călătoria cu bunica la Mangalia este o oportunitate,substantivele sunt, în ordine: 
a)  subiect, complement indirect, complement circumstanţial de loc, nume predicativ; 
b) complement direct, atribut substantival prepoziţional, complement circumstanţial de loc, nume 
predicativ; 
c)  subiect, complement indirect, complement circumstanţial de loc, complement direct; 
d)  subiect, atribut substantival prepoziţional, atribut substantival prepoziţional, nume predicativ. 
 
26) Enunţul în care nu există un complement circumstanţial de loc este: 
a)  Plecarea lui, în grabă, la bunici mi-a încurcat planurile. 
b)  Am fost şi ieri în acel loc. 
c)  Nu a observat că în faţa lui s-a oprit o maşină. 
d)  Zgomotele se auzeau de jos. 
 
27) În enunţul Acestor prieteni ai tăi le datorez reuşita mea, structura subliniată este: 
a) pronume personal, atribut pronominal genitival; 
b) adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival; 
c) pronume posesiv, atribut pronominal prepoziţional; 
d) adjectiv pronominal posesiv, atribut pronominal genitival. 
 
28) Enunţul în care substantivul nu îndeplineşte funcţie sintactică de nume predicativ este: 
a) A ajuns un antrenor renumit. 
b) Salutul înseamnă respect şi educaţie. 
c) Devenind actor, a fost foarte fericit. 
d) Iubirea reprezintă totul. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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29) În enunţul Bineînţeles că ne va fi uşor să cumpărăm apartamentul de sus, adverbele au, în ordine, 
funcţii sintactice de: 
a) predicat verbal, predicat verbal, complement circumstanţial de loc; 
b) predicat verbal, nume predicativ, atribut adverbial; 
c) complement circumstanţial de mod, nume predicativ, atribut adverbial; 
d) complement circumstanţial de mod, nume predicativ, complement circumstanţial de loc. 
 
30) În enunţul Aflasem de conflictul care era între ei de ceva timp, cuvântul care este: 
a) nume predicativ; 
b) atribut pronominal; 
c) atribut adjectival; 
d) subiect. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) Thousands of refugees are camping at the  ______ between the two countries , hoping to find shelter.  
a) border   
b) boundary 
c) brim 
d) edge 
 
2) John managed to go to _____ university despite being as poor as a church ______. 
a) -/candle 
b) the/priest 
c) -/mouse 
d) the/bench 
 
3) Only after a few minutes _______who they____. 
a) I realised/had been 
b) did I manage/are 
c) did I realise/ were 
d) I managed/are 
 
4) How did Gina react when you arrived at her surprise party yesterday? 
She _____________ a wonderful surprise.  
a) exclaimed to be 
b) uttered it was 
c) exclaimed that it was 
d) admitted to be 
 
5) _____________ you were so sick, we wouldn't have come, although I know that you _______ our 
visits.  
a) were we to know / are enjoying 
b) had we known / enjoy 
c) should we have known / have enjoyed 
d) had we to know / are enjoying 
 
6) We've just been to see the new Star Wars film. _____________ it a scary movie! 
a) Was 
b) Wasn't  
c) What  
d) How 
 
7) "We were watching television when we heard the news," her uncle said. 
a) Her uncle said they had been watching television when they have heard the news.  
b) Her uncle said they watching television when they heard the news.  
c) Her uncle said they have been watching television when they heard the news.  
d) Her uncle said they had been watching television when they heard the news.  
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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8) How dare you ____ to me like that? Were I you, I ______ my own business. 
a) talked/will mind 
b) to talk/will be minding 
c) talk/were to mind 
d) talk / would mind 
 
9) You _____French,______? 
a) don't know /do you 
b) know/do you 
c) don't know/don't you 
d) know/will you 
 
10) Under no circumstances _____________ that event to him.  
a) you must mention 
b) you should mention 
c) might you mention 
d) must you mention 
 
11) _____________I really enjoy in the evening is a good fire and a glass of wine.  
a) whatsoever 
b) which 
c) what 
d)  that 
 
12) They act as though they_______ very self-confident, but _____they are quite shy. 
a) were/ in fact 
b) have been/actually 
c) are/in conclusion 
d) are being/as a matter of fact 
 
13) I think you are like your mother,_____________?  
a) do you 
b) do I 
c) aren’t you 
d) am I?  
 
14) Come on, John! I really can't have a holiday until I _____________ doing the project.  
a) have finished 
b) finished 
c) will have finished  
d) am finished 
 
15) The first competition results were far better than _______ of the two had expected . 
a) either 
b) oneself 
c) no one 
d) someone  

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

 
16) Too ___________ mathematics _____________in schools around the world.  
a) many / have usually been taught 
b) much/ is usually taught 
c) few/ are usually taught 
d) little/have usually been taught 
 
17) Good quality chocolate contains _______and more cocoa solids. It will give your cakes ____ much 
better taste. 
a) fewer sugars/- 
b) less sugar/a 
c) least sugar/- 
d) few sugars/a 
 
18) We were able to grasp the terrible situation in which they found  ________ when we were trying to 
settle in ____________.  
a) them / ours. 
b) themselves / ourselves  
c) themselves / us 
d) theirs / oneself  
 
19) Don't follow his _____blindly. It is ______almost left you penniless, remember? 
a)  advices/he who 
b) advice /he who 
c) advice/him whom 
d) advices/his who 
 
20) If only we _______ more people, then we wouldn't  _______ so lonely.  
a) knew/  be feeling 
b) had known/ be felt  
c) knew/ had been feeling 
d) would know /have been feeling 
 
21) When Mike's wife asked him to help her, he _____he _____her and went on ______  . 
a) claimed/ hasn't heard/to read 
b) pretended /hadn't heard /reading 
c) simulated/ wouldn't hear/to read 
d) acted/ didn't heard/reading 
 
22) I'm sorry ______you that the flight is ______.  
a) to inform /booked up 
b) informing/being booked up 
c) to have informed/booked up 
d) to inform/ book up 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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23) A new manager ______by ____end of the week.  
a) is being appointed/an 
b) was being appointed/- 
c) had been appointed/- 
d) will have been appointed/the 
 
24) ____ I work all night I _____ finish the project. 
a) Despite/won't 
b) Even if /won't 
c) Although/wouldn't 
d) Even so/won't be able 
 
25) Instead of flying to ___ Hague they decided to go ___train. 
a) the/with 
b) -/on 
c) -/with 
d) the/by 
 
26) Can you send me the results  as soon as you _____them?  I won't sleep a wink until I _______ the 
news. 
a) had got/can hear 
b) got/will hear 
c) will get/will have heard 
d) get /have heard 
 
27) Sorry, I meant ___ you that I _____ out, but it slipped my ____.  
a) telling/was to go/brains 
b) to have told/will be going/lips 
c) to tell/was going/mind 
d) telling/am going/tongue 
 
28) ______ you, I_____ about the outcome of the project.  
a) Had I been/ hadn't complained 
b) Were I/ wouldn't complain  
c) Instead of you/hadn't complain 
d) If I am/ hadn't complained 
 
29) We spent all the weekend _____ our vacation, but we argued so much that we _____ no decision in 
the end.  
a) planning/made 
b) planning on/stroke 
c) planning about/took 
d) while planning/reached 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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30) Supposing I ______you at the time, what_______? 
a) wouldn't have helped/would you had done 
b) don't help/will you do 
c) didn't help/would you do 
d) hadn't helped/ would you have done 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) Yo que tú, ... diría sin rodeos cuanto antes. 
a) le lo 
b) le la 
c) se la 
d) se lo 
 
2) Vamos a tomar los ... después del desayuno.  
a) cafes 
b) cafées 
c) cafés 
d) café 
 
3) Raúl es el autor ....  . 
a) de la poema 
b) del poemo 
c) del poema 
d) de la poemo 
 
4) Han dibujado ... mapa a escala reducida. 
a) un 
b) una 
c) unos 
d) unas 
 
5) De ... que yo sepa, la pintura es del siglo XX. 
a) la 
b) lo 
c) el 
d) le 
 
6) No me estaba esperando ... en el aeropuerto. 
a) algún 
b) ningún 
c) nadie 
d) alguno 
 
7) Pedro le tiene mucho cariño a su perro, ... lleva por todas partes. 
a) se la 
b) se lo 
c) me lo 
d) te lo 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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8) Elige el significado de la expresión subrayada: 
No podía salir porque llovía a cántaros. 
a) llovía poco 
b) llovía poco a poco 
c) llovía fuerte 
d) llovía de vez en cuando 
 
9) Elige el verbo opuesto al subrayado: 
La noticia me alegra mucho. 
a) me tranquiliza 
b) me entristece 
c) me aburre 
d) me divierte 
 
10) Elige el significado de la expresión subrayada: 
Saber a ciencia cierta. 
a) con orgullo 
b) con angustia 
c) con mal humor 
d) con certeza 
 
11) Si ......... suficiente, no tendrías sueño todo el tiempo. 
a) durmieras 
b) dormieras 
c) duermas 
d) dormirías 
 
12) ¿Has encontrado la bici que te .......... la semana pasada? 
a) roban 
b) roben 
c) robaron 
d) robarán 
 
13) Pasa al estilo indirecto el siguiente enunciado. 
Es urgente que paguemos la multa. 
a) El padre dijo que era urgente que pagasen la multa. 
b) El padre dijo que era urgente que paguemos la multa. 
c) El padre dijo que era urgente que hayamos pagado la multa. 
d) El padre dijo que era urgente que pagábamos la multa. 
 
14) Vosotros me preguntasteis qué hora ......... . 
a) es 
b) era 
c) sea 
d) estuvo 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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15) Nada más .... de cenar, se levantó y se fue. 
a) termine 
b) terminara 
c) de terminar 
d) terminar 
 
16) Te presto mi casa .... no la dejes sucia. 
a) a condición de 
b) a condición de que 
c) sólo si 
d) salvo si 
 
17) No vayas, que .... peligroso. 
a) haya sido 
b) fuera 
c) sea 
d) es 
 
18) Pasa al estilo indirecto el siguiente enunciado: 
Termino en seguida, diría Manú. 
a) Manú diría que terminó en seguida. 
b) Manú diría que había terminado en seguida. 
c) Manú diría que terminaba en seguida. 
d) Manú diría que termina en seguida. 
 
19) No viajo en avión, no porque .......... miedo, sino porque .......... el tren. 
a) tenga, prefiero 
b) tendré, prefiera 
c) tengo, prefiero 
d) tengo, preferiría 
 
20) Pasa al estilo indirecto el siguiente enunciado: 
Te encontraré en Madrid, dijo Pedro. 
a) Pedro dijo que me encontrará en Madrid. 
b) Pedro dijo que me encontraría en Madrid. 
c) Pedro dijo que me encuentra en Madrid. 
d) Pedro dijo que me encuentre en Madrid. 
 
21) No sé dónde .... tus documentos. 
a) estén 
b) estuviera 
c) están 
d) estuvieran 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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22) Háblame directamente, .... rodeos. 
a) por 
b) con 
c) a 
d) sin 
 
23)  No fue un error decirle la verdad, lo ... a propósito. 
a) hize 
b) hice 
c) haga 
d) haz 
 
24) La policía .... a los terroristas ayer. 
a) detenieron 
b) detuvieron 
c) detuvo 
d) detenido 
 
25) Ponle el termómetro al niño porque a lo mejor .... fiebre. 
a) haya tenido 
b) tenga 
c) tiene 
d) tienes 
 
26) La paella de Carmen .... muy rica. 
a) es 
b) fue 
c) está 
d) están 
 
27) No cabe duda de que ..... viviendo un cambio climático. 
a) estemos 
b) estamos 
c) estuviéramos 
d) fuéramos 
 
28) La broma le gustó tanto que ... a reír. 
a) acabó  
b) echó  
c) dejó 
d) fue  
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29) El presidente terminó el discurso ... que la decisión se tomaría pronto. 
a) concluido 
b) concluir 
c) concluendo 
d) concluyendo 
 
30) Son las cuatro en punto. El tren .... para llegar. 
a) es 
b) está 
c) fue 
d) había sido 
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1) Ne mange pas tant …. glace, tu auras mal à la gorge! 
a) de 
b) des 
c) de la 
d) du 
 
2) Maman a mal à … tête. 
a) sa 
b) la 
c) cette 
d) ce 
 
3) L`enfant s`est confectionné ….masque de clown. 
a) une 
b) un 
c) du 
d) des 
 
4) Dessinez un triangle  ……   . 
a) nul 
b) tout 
c) quelconque 
d) quoi que ce soit 
 
5) Si tu trouves des oranges, achètes- …. 
a) les.  
b) en. 
c) eux. 
d) la. 
 
6) -  Ma copine veut apprendre une langue étrangère. 
     -   …..   
a) Lequel? 
b) Lesquels? 
c) Laquelle? 
d) Lesquelles? 
 
7) Tu te souviens? C'est le film ….. nous avons vu la semaine passée. 
a) qui 
b) que 
c) dont 
d) quoi 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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8) Tous les matins il conduit son frère à l'école et moi je conduis …..  
a) mien. 
b) le mien. 
c) la mienne. 
d) le nôtres. 
 
9) Ils n`ont pas ce livre d`histoire, …… le tien ! 
a) montre-le-leur 
b) montre-leur-le 
c) montre-les 
d) montre-leur 
 
10) J`ai pris dans la  ……, sa main délicate. 
a) mien 
b) mienne 
c) moi 
d) miens 
 
11) Ces objets sont très …...  
a) bons marchés.  
b) bons marcher. 
c) bon marché. 
d) bonne marché. 
 
12) Les enfants ont ….....  de l'obscurité ?  
a) tristesse 
b) peur 
c) joie 
d) chaud 
 
13) Elle travaille dans une chambre ….. et ….. . 
a) spacieuse, claire 
b) spacieux, clair 
c) spacieux, clairs 
d) spacieuse, claires 
 
14) Tu veux que je  ….....  à nager ?  
a) t'apprenne 
b) te prenne 
c) te reprenne 
d) te comprenne 
 
15) ……… de ces deux acteurs aimez-vous le plus ? 
a) Quel 
b) Lequel 
c) Lesquels 
d) Quels 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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16) Il a manqué son cours d'histoire. Pourquoi ? 
a) À cause qu'il est malade. 
b) Grâce qu'il est malade. 
c) Parce qu'il est malade.  
d) Comme il est malade. 
 
 
17) Tout fragile qu'il paraît, il a une bonne santé.  
a) À cause de sa fragilité 
b) Étant donné sa fragilité 
c) Après sa fragilité 
d) En dépit de sa fragilité 
 
18)  …..... j'ai ouvert la porte, deux oiseaux se sont envolés. 
a) Le temps que 
b) Depuis 
c) Jusqu'à ce que  
d) Au moment où 
 
19) On ira faire un pique-nique …..... il ne fasse mauvais temps.  
a) à moins d' 
b) à moins qu' 
c) à condition d'  
d) pourvu 
 
20) …..... le risque d'avalanches, la route sera fermée ce week-end. 
a) Pour 
b) Comme 
c) À 
d) Étant donné 
 
21) …... choisir un film, tu devrais prendre un roman.  
a) Vu que 
b) Au lieu de 
c) Après que 
d) Sans 
 
22) Les jeunes travaillent beaucoup pour réussir, …..... il faut les respecter. 
a) pour qu' 
b) c'est pourquoi 
c) au point  
d) de sorte 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Le menu sera élaboré….. un traiteur  
a) sur 
b) de  
c) par 
d) à 
 
24) Il est douteux qu`on … un jour la vérité sur ces événements. 
a) apprendra 
b) apprenne 
c) apprend 
d) apprendrait 
 
25) En admettant que vous …. au loto, que feriez-vous de cet argent ? 
a) gagnez 
b) gagniez 
c) avez gagné 
d) aviez gagné 
 
26) On a …..... passé la soirée devant la télé. 
a) absolument 
b) tranquillement  
c) vraiment 
d) poliment 
 
27) L`actrice que j`ai …. jouer ce rôle était très connue.  
a) vu 
b) vue 
c) vues 
d) vus 
 
28) Si je gagnais davantage, …..   
a) je prendrais une année sabbatique. 
b) je prends une année sabbatique. 
c) je prenais une année sabbatique. 
d) je prendrai une année sabbatique. 
 
29) Je voudrais que vous me …..  sincèrement. 
a) réponds 
b) répondez 
c) répondiez 
d) répondriez 
 
30) Le cinéma a été inventé par les frères Lumière. 
a) Les frères Lumière ont inventé le cinéma. 
b) Les frères Lumière ont inventés le cinéma. 
c) Les frères Lumière avaient inventé le cinéma. 
d) Les frères Lumière inventent le cinéma. 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Als ich aus dem Urlaub zurückgekommen war, habe ich als Erstes meinen Koffer ……… 
a) eingepackt. 
b) verpackt. 
c) bepackt. 
d) ausgepackt. 
 
2) Der Jugendliche ……… durch das Stehlen von Geld eine Straftat. 
a) begeht 
b) entgeht 
c) aufgeht 
d) untergeht 
 
3) Haben Sie das Formular schon ………? 
a) aufgeschreiben 
b) geschrieben 
c) ausgefüllt 
d) aufgefüllt 
 
4) ………ich geboren wurde, gab es einen Sturm. 
a) wenn 
b) bis 
c) als 
d) von 
 
5) Er ist müde, ……… geht er schlafen. 
a) denn 
b) und 
c) aus diesem Grund 
d) weil 
 
6) Im Allgemeinen gibt es nur zwei Möglichkeiten: ……… du schaffst die Prüfung, ……… du musst den 
Sprachkurs wiederholen. 
a) weder ………, noch ……… 
b) sowohl ………, als auch ……… 
c) entweder ……… oder ……… 
d) zwar ………, aber ……… 
 
7) ……… das Orchester spielt, schweigen die Zuhörer. 
a) Während 
b) Nachdem 
c) Vor 
d) Dann 
 

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

 
Pagina 1 din 4 

        a)  b)  c)  d) 
 

  



 
 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 LIMBA GERMANĂ – FACULTATEA DE POLIŢIE DE 
FRONTIERĂ 

A 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 1 – 05.08.2016 
 

8) ……… er aufwachte, war es schon zu spät. 
a) Wenn 
b) Bevor 
c) Als 
d) Wann 
 
 
9) Das Dorf, ……… er kommt, liegt bei München. 
a) wo 
b) wozu 
c) woher 
d) wobei 
 
 
10) Das sind die Kinder, mit ……… wir uns auf dem Sportplatz getroffen haben. 
a) denen 
b) der 
c) den 
d) die 
 
11) Ich fahre nicht mit dem Bus, ……… ich gehe zu Fuß. 
a) und 
b) als 
c) sondern 
d) weil 
 
12) Welche ……… hast du besucht? 
a) Stadt 
b) Staat 
c) Land 
d) Stadte 
 
13) ……… Rock ist weiß und geblümt. 
a) Annas 
b) Anna's 
c) Anna 
d) Der Anna 
 
14) Die Ergebnisse ……… waren zufriedenstellend. 
a) aller Schüler 
b) aller Schülers 
c) aller Schülern 
d) alles Schülers 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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15) Im Finanzzentrum der Stadt kann man viele ……… Menschen sehen. 
a) gestressten 
b) gestresste 
c) gestresster 
d) gestresstem 
 
16) Diese Familie hat drei ……… 
a) Sohne 
b) Söhne 
c) Sohner 
d) Söhnen 
 
17) Er ist ……… reicher Amerikaner. 
a) ein 
b) einem 
c) einer 
d) einen 
 
18) Das ……… Hemd ist schmutzig. 
a) weißer 
b) weißes 
c) weißen 
d) weiße 
 
19) Nach ……… Abendessen werden sie Geige spielen. 
a) das 
b) dem 
c) den 
d) der 
 
20) Sper că nu am întârziat prea mult. 
a) Hoffentlich habe ich mich nicht zu lange verspätet. 
b) Hoffentlich habe ich nicht zu lange verspätet. 
c) Hoffentlich habe ich mir nicht zu lange verspätet. 
d) Hoffentlich habe ich nicht zu lange verspäten. 
 
21) Jürgen hat sich ……… seinen Freunden für heute Abend verabredet. 
a) an 
b) bei 
c) mit 
d) zu 
 
22) Welche Variante ist richtig? 
a) Peter zeihte sich warm an. 
b) Peter ziehte sich warm an 
c) Peter zogt sich warm an. 
d) Peter zog sich warm an. 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Barbara ……… sehr spät ……… 
a) hat ……… eingeschlafen 
b) hat ……… geeinschlafen 
c) ist ……… eingeschlaft 
d) ist ……… eingeschlafen 
 
24) ……… bitte das Buch in den Bücherschrank! 
a) Steh 
b) Stell 
c) Lieg 
d) Setz 
 
25) Es handelt sich ……… ein schwieriges Problem. 
a) mit 
b) für 
c) über 
d) um 
 

26) ……… ihr gestern Abend ins Kino gehen? 
a) Durftet 
b) Durft 
c) Darft 
d) Darftet 
 
27) Die grüne Lampe steht  ……… Schreibtisch. 
a) auf den 
b) auf der 
c) auf das 
d) auf dem 
 
28) Was ……… du gerne? 
a) esst 
b) isst 
c) ist 
d) isset 
 
29)  Die Studentin ……… ein neues Fachbuch für ihre Prüfung. 
a) lief 
b) nahm 
c) half 
d) blieb 
 
30) An ……… fehlt er ohne Grund von der Schule. 
a) manchen Tage 
b) manche Tage 
c) manche Tagen 
d) manchen Tagen 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Тогда приходите ... марта. 
a) пятнадцатой 
b) пятнадцатым 
c) пятнадцатому 
d) пятнадцатого 
 
2) Март, апрель, май - это ... . 
a) лето 
b) зима 
c) весна 
d) осень 
 
3) Кому ещё ... расписание занятий и экскурсий? 
a) нужны 
b) нужна 
c) нужен 
d) нужно 
 
4) Всё ... . 
a) была забыта 
b) был забыт 
c) быть забыта 
d) было забыто 
 
5) Преподаватель сказал, ... . 
a) что завтра у нас было урок математики 
b) что завтра у нас быть урок математики 
c) что завтра у нас будет урок математики 
d) если бы завтра у нас будет урок математики 
 
6) Я не знаю, ... начинается фильм. 
a) куда 
b) когда 
c) откуда 
d) или 
 
7) У меня ...  времени. 
a) не была 
b) не было 
c) не быть 
d) не был 
 
8) ... не согласился с нами. 
a) Никто 
b) Никому 
c) Никем 
d) Никого 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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9) Сейчас в магазине перерыв ... часов. 
a) тремя 
b) до три 
c) трём  
d) до трёх 
 
10) Ученики подарили цветы  ... . 
a) преподавательница 
b) преподавательнице 
c) преподавательницу 
d) преподавательницeй 
 
11) Он не пошёл к ... в этот день. 
a) бабушка 
b) бабушкой 
c) бабушки 
d) бабушке 
 
12) Моя сестра ..., чем я, на 7 лет. 
a) молодая 
b) моложе 
c) самая молодая 
d) самой молодой 
 
13) Магазин работает  ... утра. 
a) девять 
b) девятью 
c) о девяти 
d) с девяти 
 
14) В нашем городе много ... магазинов. 
a) книжный 
b) книжным 
c) книжными 
d) книжных 
 
15) ... ты хочешь стать? 
a) Кто 
b) Кому 
c) Кем 
d) Кого 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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16) Я ещё не знаю, ... пойдёт со мной в театр. 
a) кто 
b) кому 
c) кем 
d) кого 
 
17) Мои друзья очень ... . 
a) веселыми 
b) весёлые 
c) весёлым 
d) весёлых 
 
18) Студент читает ... доклад. 
a) свой 
b) своего 
c) своему 
d) свои 
 
19) Учитель рассказал нам ... . 
a) об истории нашего города 
b) история нашего города 
c) с  историей  нашего города 
d) историей нашего города 
 
20) У моего отца пять ... . 
a) сестра 
b) сестёр 
c) сестры 
d) сёстрам 
 
21) Юноша уступил ей место из ...  . 
a) уважение 
b) уважением 
c) уважения 
d) уважению 
 
22) Она ... текст без словаря. 
a) перевела 
b) перевели 
c) перевёл 
d) переводить  
 
23) Эта юбка тебе очень ... . 
a) идёте 
b) идёт 
c) идут 
d) идти 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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24) Он ... не видел его. 
a) никуда 
b) везде 
c) некуда 
d) нигде 
 
25) Он ... в Москву и  сразу поехал в университет. 
a) прилетал 
b) прилетит 
c) прилетел 
d) прилетели 
 
26) Мой друг ... мне эту книгу на два дня. 
a) получил 
b) дал 
c) прoчитал 
d) написал 
 
27) Она читает ... по-английски . 
a) хороший 
b) хорошо 
c) хорошая 
d) хорошем 
 
28) Девочка ... из комнаты. 
a) вошла 
b) входит 
c) въехала 
d) вышла  
 
29) Вера ... на санках с Андреем. 
a) каталась 
b) катались 
c) кататься 
d) каталось 
 
30) Говори  ..., отец спит в соседней комнате. 
a) тише 
b) тихий 
c) тишинa 
d) самый тихий  
 

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