CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea iulie-august 2016
SERIA 1 – 05.08.2016
ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE JANDARMI

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

A

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
La 24 ianuarie 1918 a fost proclamată:
a) independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti;
b) autonomia Basarabiei;
c) unirea Basarabiei cu România;
d) unirea Bucovinei cu România;

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

Alegerile din noiembrie 2000 au fost căştigate de:
a) PDSR şi Ion Iliescu;
b) PSD şi Ion Iliescu;
c) Alianţa D.A. şi Traian Băsescu;
d) Convenţia Democrată şi Emil Constantinescu

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
La baza Constituţiei din 1866 s-a aflat textul actului fundamental din:
a) Anglia;
b) Franţa;
c) Belgia;
d) Germania

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

Eudoxiu Hurmuzaki a redactat programul revoluţionar:
a) Petiţia naţională;
b) Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova;
c) Petiţia ţării;
d) Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat;

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

În timpul lui Ştefan cel Mare, Moldova obţine o victorie împotriva regelui Matei Corvin la:
a) Codrii Cosminului- 1497;
b) Baia- 1467;
c) Cătlăbuga- 1485;
d) Chilia- 1465

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

Constituţia din 1991 a fost revizuită pentru a permite aderarea României la Uniunea Europeană în anul:
a) 2003;
b) 2005;
c) 2007;
d) 2009

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.

Moldova devine stat riveran Mării Negre, desăvârşindu-şi unitatea teritorială sub domnitorul :
a) Laţcu ;
b) Petru I Muşat;
c) Roman I;
d) Bogdan al II-lea

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Comanda supremă a trupelor aliate de la Plevna i-a aparţinut lui:
a) marelui duce Nicolae;
b) prinţului Carol;
c) ţarului Alexandru al II-lea;
d) Carol al II-lea

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Guvernul comunist instaurat la 6 martie 1945 a fost condus de:
a) Petru Groza;
b) Lucreţiu Pătrăşcanu;
c) Ana Pauker;
d) Gheorghe Gheorghiu - Dej

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

În temeiul convenţiei ruso-otomane de la Balta-Liman în Moldova este numit domn:
a) Grigore Alexandru Ghica;
b) Ioniţă Sandu Sturdza;
c) Barbu Ştirbei;
d) Mihail Sturdza

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 a doua jumătate a secolului al XIII-lea a apărut un arhiepiscopat bine organizat la Vicina care se va
transforma într-o Mitropolie; În mai 1359, a fost inaugurată Mitropolia Ţării Româneşti.

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.

Cel care a acordat o atenţie deosebită originilor neamului a fost Miron Costin în „Letopiseţul Ţării
Moldovei"; Dimitrie Cantemir în lucrarea „De neamul moldovenilor" aşează la originea etnogenezei
românilor elementele de bază: dacii şi romanii.
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.

În anul 602 slavii s-au stabilit în sudul Dunării; Populaţia slavă a separat romanitatea balcano-carpatică.

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.

În 1967 România a fost primul stat din Estul comunist care a stabilit relaţii diplomatice cu RFG; În aprilie
1968, preşedintele Franţei, Charles de Gaulle, efectua o vizită în România.

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.

Aproximativ 80% din fondul principal de cuvinte al limbii române provin din limba latină vorbită; Un
mic număr de cuvinte din limba traco- dacă formează adstratul limbii române

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.

În 1467 victoria de la Baia a însemnat ieşirea Moldovei de sub suzeranitatea Ungariei; Tratatul de la
Hârlău stabilea emanciparea Moldovei de sub suzeranitatea Poloniei.

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.

În secolul al XVIII-lea românii din Transilvania luptă pentru afirmarea naţională; Robert Roesler lansează
teoria imigraţionistă.

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)
b)
c)
d)

dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.

În noiembrie 1991 Parlamentul României a adoptat o nouă Constituţie care a fost supusă unui referendum
la 8 ianuarie 1992; Constituţia din 1991 reintroduce principiile de bază ale funcţionării statului
democratic.

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.

În 1971 Nicolae Ceauşescu lansează documentul intitulat „Tezele din iulie" prin care inaugurează
revoluţia culturală; În 1974 Nicolae Ceauşescu devine preşedinte al Republicii Socialiste România.

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 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara Românească au fost instaurate domniile fanariote; Regulamentele
Organice au intrat în vigoare în decembrie 1831 în Ţara Românească şi în ianuarie 1832 în Moldova.

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Publicarea de către Robert Roesler a lucrării „Romanische Studien";
B. Publicarea de către Franz Sulzer a lucrării „Geschichte des transalpinischen Daciens" ;
C. Publicarea de către Bogdan Petriceicu Haşdeu a lucrării „Pierit-au dacii?".
a) A B C;
b) B C A;
c) C B A;
d) B A C.

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Numirea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al P.C.R.;
B. Retragerea trupelor sovietice din România;
C. „Tezele din iulie" lansate de Nicolae Ceauşescu.
a) A C B;
b) C B A;
c) C A 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. Impunerea Regulamentelor Organice;
B. Înlăturarea domniilor fanariote;
C. Introducerea protectoratului rus.
a) C A B;
b) B C A;
c) A B C;
d) B A C

24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Începutul domniei regelui Ferdinand;
B. România devine Regat;
C. Carol I primeşte titlul de Alteţă Regală.
a) A B C;
b) B A C;
c) C B A;
d) C A B.

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Capitularea Plevnei;
B. Încheierea Convenţiei româno - ruse;
C. Tratatul de la San Stefano.
a) C A B;
b) B A C;
c) C B A;
d) A C B.

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Instaurarea guvernului Nicolae Rădescu;
B. Instaurarea guvernului Petru Groza;
C. Intrarea trupelor sovietice în Bucureşti.
a) C A B;
b) A B C;
c) B C A;
d) C B A.

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Afirmarea originii romane a poporului român de către Enea Silvio Piccolomini;
B. Afirmarea originii romane a poporului român de către Poggio Bracciolini;
C. Afirmarea originii romane a poporului român de către Flavio Biondo.
a) C A 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.Începutul aventurii militare a U.R.S.S. în Afganistan;
B.Înăbuşirea mişcării de reformare a sistemului comunist în Cehoslovacia ;
C.Crearea sindicatului liber „Solidaritatea" în Polonia.
a) C B A;
b) C A B;
c) A B C;
d) B A C.

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Instaurarea regimului fanariot în Moldova;
B. Bătălia de la Mohacs;
C. Unirea Dobrogei cu Ţara Românească sub Mircea cel Bătrân.
a) A B C;
b) C A B;
c) C B A;
d) B C A.

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A.Cucerirea Dobrogei de către romani;
B. Formarea statului centralizat dac sub Burebista;
C.Semnarea păcii între Decebal şi Domiţian.
a) C A 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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1) He ______ a lot of mistakes on the first page of the paper, and he ______the surface.
a) discovered/had only ruined
b) found/ was only scratching
c) searched/had just cracked
d) was spotting/unveiled
2) I am in the ______ as to where Christine was last night.
a) shade
b) dark
c) pink
d) black
3) No one _______________ me why I ______ to work yesterday.
a) has asked / didn't come
b) didn't ask / hadn't come
c) asks / hadn't come
d) would ask /wouldn't come
4) Nelson Mandela, who was born _____ a royal family, was elected president after ______27 years in
prison.
a) to /he having served
b) in/he serviced
c) at/serving
d) of/his stay
5) Come what____, I will stand ____ you.
a) may/by
b) will/in for
c) should/next to
d) must/besides
6) Although it may not seem like it, _____________ to help me when I was in trouble.
a) he did try
b) he rather had tried
c) does he try
d) did he try
7) Leicester _______by the Romans, the Celtics and the Normans, _________have left their mark on the
city.
a) has been conquered/all of them
b) is conquered/all of those
c) was conquered/ all of whom
d) had been conquered/all of whose

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) It ___________a wonderful hike, _____________we not got lost along the way.
a) would have been /had
b) could be / would
c) might have been / should
d) should be / might
9) "I can't drive," he says.
a) He says he could have driven.
b) He says he can't drive.
c) He says he ought to drive.
d) He says he mustn't driven
10) He shouldn't put so ______salt in his food, ________?
a) many/shouldn't he
b) much/shouldn't he
c) many/should he
d) much/ should he
11) Not until they _____________ the house later this morning, ______ cleaning the house.
a) did they leave /she would begin
b) do they leave / she will begin
c) will leave /will she begin
d) left /did she begin
12) Upset _______, she managed _________cheerfully.
a) as she was/behaving
b) though she was /to behave
c) although she is/to behave
d) as was she/behaving
13) After so much time, Robert finally ______________ his wife during the trial yesterday.
a) admitted to having killed
b) denied to have killed
c) claimed to having killed
d) denied to killing
14) _____________ your help, I wouldn't have been able to stop smoking.
a) But for
b) Hadn't it been
c) If it weren't
d) Providing
15) _______, few of the participants were _________ decriminalising prostitution.
a) Not surprisingly/ in support of
b) Not surprising/in support to
c) Unsurprisingly/in agreement of
d) Not surprisingly/in support about
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) How could Tom possibly lower _______ so as to accept such an atrocious proposal?
a) his
b) to him
c) himself
d) him
17) They claimed they _____ the room________before we came home.
a) painted/themselfes
b) have painted/themselfs
c) had painted/themselves
d) have painted/themselves
18) ________ Bermuda Triangle has received __________fame as _______ area of misfortune because
________ number of ships have disappeared there.
a) - / - / an / a
b) the /- / a / a
c) the / - / an / a
d) - / a / an / a
19) The police _____not to use force ____ the protesters _______violent action.
a) were instructed/unless/took
b) was instructed/if/did
c) have been instructed/whether/made
d) has been instructed/unless/took up

20) I wish she _____harder instead _____TV all the time.
a) studied/to watching
b) would study /of watching
c) will/of watching
d) studies/watching
21) I must ____ this painting ______- it might be valuable.
a) Have/look over
b) To have/ looked at
c) Have had/looked into
d) Have/ looked at
22) Dacă şi-ar fi luat tratamentul, n-ar mai fi bolnavă acum.
a) If she has taken her medication, she isn't ill now.
b) If she were taking the medication, she won't be ill now.
c) If she had taken the medication, she wouldn't be ill now.
d) If she has taken the medication, she wouldn't have been ill now.

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ... b)
Pagina 3 din 4

a) b) c) d)

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”
LIMBA ENGLEZĂ - FACULTATEA DE JANDARMI

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea iulie-august 2016
SERIA 1 – 05.08.2016

23) I _________ Eddie half a dozen times but he _______ the phone.
Try once more. He ___________.
a) have been calling/ doesn't answer/ is sleeping
b) have called/ won't answer / is sleeping
c) called/ isn't answering/ has been sleeping
d) have called/ won't answer/ will be sleeping
24) The head teacher ______ to ____him.
a) warned /expose
b) threatened /expel
c) will insist/have exempted
d) will caution/ repel
25) Shall we get _____? It's getting late.
a) to go
b) go
c) going
d) gone
26) We'd just been informed that Tom _____ our new CEO.
a) will be
b) was to be
c) has been
d) is being
27) I really enjoy ______, _______it's difficult.
a) sking/although
b) to ski/also
c) skiing/although
d) to ski/also
28) Jones ____________ the ball into the net and he ________ another goal!
a) kicks/ scored
b) kicks / scores
c) has kicked / scored
d) is kicking/ is scoring
29) All trains ______by the fog. It was after 10 ____we finally got home.
a) were delayed/ when
b) will be postponed/that
c) obstructed/when
d) were suspended/that
30) He didn't _______ the plot of the book so he couldn't _______ what the author wrote.
a) make out/ figure out
b) make up/ put up
c) take up/ look up
d) put out/ come across
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) ….. énorme cheminée décorait la salle à manger.
a) Une
b) Un
c) Ce
d) Cet
2) Après …… repas, j'aime bien ……bon café.
a) les, une
b) le, une
c) la, un
d) le, un
3) Pour sortir, elle préfère ….. jean, ….. chemise et ….. paire de bottes noires.
a) ces, ce, cet
b) cet, cette, ce
c) cette, cette, ces
d) ce, cette, cette
4) Est-ce que ces aliments viennent…..Espagne ou ….. Maroc?
a) d’, du
b) de, du
c) de l’, de
d) du, du
5) Elle a rencontré ….. . Elle est amoureuse.
a) quelque
b) personne
c) aucun
d) quelqu'un
6) ….. parlez-vous ?
a) De que
b) De quoi
c) De quoi est-ce qui
d) De quel
7) J’ai réfléchi à ….. qu’il m’avait dit hier.
a) celui
b) ceci
c) celle
d) ce
8) Elle est ….. de sa classe!
a) le premier
b) premières
c) premier
d) la première
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) Inutile de continuer la discussion. ….. ne nous regarde pas.
a) Ce
b) Cela
c) Celui de
d) Celle de
10) Madame, ce sont les valises de votre fille ou …. ?
a) les siennes
b) les vôtres
c) les siens
d) les votres
11) Trouvez l'élément qui n'appartient pas à la série.
a) aimer
b) adorer
c) détester
d) préférer
12) Cette danse….. est fascinante.
a) andalouse
b) andalousse
c) andaloue
d) andalouze
13) ….. chrysanthème n’est pas sa fleur préférée.
a) La
b) Le
c) Une
d) Un
14) Les brillants …… des pianistes ont été applaudis.
a) récital
b) récitals
c) récitations
d) récitaux
15) Tu viens au ….. événement culturel de notre ville ?
a) nouvel
b) nouveau
c) nouvelle
d) nouveaux
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16) Les enfants dorment mal …..... bruit.
a) à cause du
b) grâce au
c) parce que
d) à force de
17) Il vend sa voiture …..... elle soit vieille, mais parce qu'elle ne lui plaît plus.
a) parce qu'
b) non pas qu'
c) comme
d) même si
18) Tu n'as pas compris ?
a) Oui, tu n'as pas compris.
b) Oui, je n'ai compris.
c) Non, tu as compris.
d) Si, très bien.
19) Il a réussi tous ses examens, même s’il n’a pas travaillé.
a) au lieu d’avoir travaillé
b) au risque d’avoir travaillé
c) sans avoir travaillé
d) quitte à avoir travaillé
20) Il parle devant un micro …..... on l'entende du fond de la salle.
a) pour qu'
b) afin de
c) si bien
d) de manière à
21) Bien qu’il soit déjà en retard, il ne se dépêche pas.
a) grâce à son retard
b) faute de
c) en vue de
d) malgré son retard
22) Au moment où elle …. de chez elle, ma voisine est tombée dans l’escalier.
a) sort
b) sortira
c) sorte
d) sortait
23) Elle avait promis …..
a) qu'elle était revenue nous voir.
b) revenir nous voir.
c) qu'elle revienne nous voir.
d) de revenir nous voir.
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24) Si tu … moins maladroit, tu n’aurais pas cassé ce vase.
a) serais
b) sera
c) était
d) avais été
25) Si tu arrives demain et que je ne …. pas là, la clé sera chez la concierge.
a) serai
b) suis
c) étais
d) sois
26) Il a assuré qu'il ….. des mesures.
a) a prises
b) avait pris
c) prend
d) prenais
27) Sa fille a reconnu : «J'ai perdu mes lunettes ce matin.»
a) Sa fille a reconnu qu'elle avait perdu ses lunettes ce matin-là.
b) Sa fille a reconnu qu'elle a perdu ses lunettes ce matin-là.
c) Sa fille a reconnu qu'elle perdait ses lunettes ce matin-là.
d) Sa fille a reconnu que j'avais perdu mes lunettes ce matin-là.
28) Il m’a dit :« Je te déteste! »
a) Il m’a dit que je te déteste.
b) Il m’a dit qu’il te déteste.
c) Il m’a dit qu’il te détestait.
d) Il m’a dit qu’il me détestait.
29) S'il avait fait beau hier et que j'… moins de travail, je serais allé me promener dans la forêt.
a) aurais eu
b) avais eu
c) ai eu
d) aie eu
30) Elle jouait …..... au casino, c'est pourquoi elle est …..... devenue pauvre.
a) trop, rapidement
b) peu, beaucoup
c) beaucoup, peu
d) bien, trop
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1) Die Schüler ………… häufig viele Fragen.
a) setzen
b) stellen
c) legen
d) stehen
2) Er …………….. ins Auto …….
a) stieg …... ein.
b) stieg …... aus.
c) stieg …… an.
d) stieg …… ab.
3) Das rumänische Äquivalent für "ein Haar in jeder Suppe finden" ist
a) a gasi nod in papura
b) a gasi solutii
c) a te uita nu iti fierbe oala
d) a face haz de necaz
4) Er wollte um 6 Uhr hier sein, es ist ……… 7 Uhr und er ist immer noch nicht da.
a) sondern
b) jedoch
c) sonderbar
d) je mehr
5) Der Roman, …………… wir lesen müssen, ist sehr dick.
a) den
b) der
c) dem
d) das
6) Ich gehe zum Mechaniker, ....... er mein Auto repariert.
a) weil
b) damit
c) um
d) deswegen
7) Welche Variante ist richtig?
………………………….., ist der Bus zu spät gekommen.
a) Weil es stark geschneit hat,
b) Weil es geschneit hat stark,
c) Weil es hat stark geschneit,
d) Weil es stark hat geschneit,
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8) Opa kann die Zeitung nicht lesen, weil …………………………………………
a) er seine Brille vergessen hat.
b) er hat seine Brille vergessen.
c) er seine Brille hat vergessen.
d) hat er seine Brille vergessen.
9) Welche Variante ist richtig?
a) Der Vater sagte, dass er das Auto hat reparieren lassen.
b) Der Vater sagte, dass er das Auto reparieren lassen hat.
c) Der Vater sagte, dass er das Auto reparieren hat lassen.
d) Der Vater sagte, dass er das Auto lassen reparieren hat.
10) Daca mi-ai fi povestit despre incident, nu as fi avut acum nicio indoiala ca esti nevinovat.
a) Falls du mir von dem Zwischenfall erzählt hattest, hätte ich jetzt keinen Zweifel gehabt, dass du
unschuldig bist.
b) Wenn du mir von dem Zwischenfall erzählt hättest, hätte ich jetzt keinen Zweifel gehabt, dass du bist
unschuldig.
c) Wenn du mir von dem Zwischenfall erzählt hättest, hätte ich jetzt keinen Zweifel gehabt, dass du
unschuldig bist.
d) Wenn du mir von dem Zwischenfall hättest erzählt, hätte ich jetzt keinen Zweifel gehabt, dass du
unschuldig bist.
11) Lorenzo wird bald sein Studium beenden. …………... hat er vor, nach Italien zurückzukehren.
a) nachdem
b) dann
c) nach dem
d) bisher
12) Welche Pluralform von „auf diesem langen Weg" ist richtig?
a) auf diesen langen Wege
b) auf diese langen Wegen
c) auf diesen langen Wegen
d) auf diese lange Wegen
13) Die Arbeitslosigkeit ………………………………. Menschen ist ein großes Problem.
a) junger
b) jungen
c) jünger
d) junges
14) Ich muss mir dringend ………………… Auto kaufen.
a) eines neue
b) einen neue
c) ein neue
d) ein neues
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15) Dort ist ….. Norden.
a) der
b) das
c) die
d) den
16) Familie sucht eine Wohnung mit ………….. Bad, …………..Küche und …………….. Terrasse.
a) moderne, schönen, langen
b) moderner, schönem, langem
c) moderne, schöne, lange
d) modernem, schöner, langer
17) In großer Eile zieht er sich ……….. Mantel an.
a) der
b) die
c) den
d) dem
18) Ich gab ………… Räuber mein ganzes Geld.
a) den aggressiven
b) dem aggressive
c) dem aggressiven
d) der aggressiver
19) Die Praxis hat ….. 12 Uhr …. 18 Uhr geöffnet.
a) von …. nach
b) vom …. bis
c) ab …. nach
d) von … bis
20) ………. denkt er so besorgt? An die morgige Prüfung?
a) An wem
b) Worauf
c) An wen
d) Woran
21) ………….. meinen Kollegen gehe ich nicht ins Theater.
a) Bis
b) Ohne
c) Um
d) Aus
22) Bis um 8 Uhr schaffe ich es nicht. Ich kann .............. um 9 Uhr da sein.
a) frühestens
b) wann
c) wenn
d) damals
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23) Ich habe mir vorgenommen, ……… pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen.
a) eins
b) einen
c) zwei
d) zweimal
24) Welche Variante ist richtig?
a) Ida hat ihre Haare geschnitten gelassen.
b) Ida hat ihre Haare schneiden lassen.
c) Ida hat ihre Haare schneiden gelassen.
d) Ida hat ihre Haare geschnitten lassen.
25) Im Sommer leiden viele Leute ……….. der Hitze.
a) zu
b) unter
c) für
d) von
26) Michaela …….. gern Tango tanzen ……..
a) wurde ……lernen
b) würde …….gelernt
c) würde ……..lernen
d) würde ……..gelernen
27) Ich danke dir …….. die Hilfe.
a) für
b) wegen
c) trotz
d) nach
28) Die Katze legte sich ruhig …….. die Couch.
a) an
b) über
c) zwischen
d) auf
29) Mir gefallen beide Mäntel. Ich weiß nicht, ………….. ich nehmen soll?
a) welcher
b) welchen
c) welchem
d) welches
30) Ich habe ……….. über diesen Film gehört.
a) nichts Gutes
b) nichts gutes
c) nicht gut
d) nicht gutes
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Precizează în câte cuvinte din seria următoare, e şi i sunt litere ajutătoare, nerealizându-se fonetic:
oceanolog, agheasmă, veghe, chitară, acetonă, unghie.
a) două;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.
2) Conţin triftongi cuvintele din seria:
a) mioară, mergeau, vegheai, bănuială;
b) fugeai, linioară, ploios, ursoaică;
c) tigroaică, plăteai, leoarcă, voiau;
d) mamaie, fecioară, zmeoaică, maiou.
3) Indică seria în care literele notează numai vocale:
a) a, e, ă, î;
b) i, o, u, â;
c) î, ă, a, â;
d) â, î, a, u.
4) Sinonimul cuvântului aleatoriu este:
a) obligatoriu;
b) selectiv;
c) accidental;
d) indubitabil.
5) Aparţin masei vocabularului cuvintele din seria:
a) strălucitor, atroce, coadă, după;
b) după-amiază, oricine, aeronavă, pământiu;
c) cai-putere, profitor, antic, lapte;
d) alb-gălbui, îngăduinţă, părinţi, iarbă.
6) Indică seria care conţine cuvinte derivate:
a) necredinţă, ştiutor, florar, cruciş;
b) spoială, loialitate, apicol, colectiv;
c) luminiscenţă, stelar, alegere, carton;
d) cameristă, astăzi, înota, înnoitor.
7) Indică seria care conţine numai cuvinte corect scrise:
a) ultimile, să aivă, voiam, să copieze;
b) ultimele, să aibă, vroiam, să copie;
c) ultimile, să aibe, vroiam, să copie;
d) ultimele, să aibă, voiam, să copieze.
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8) Sinonimul cuvântului funest este:
a) fantasmagoric;
b) funcţional;
c) furibund;
d) funebru.
9) Indică seria care conţine numai cuvinte compuse, corect scrise:
a) (băieţi) noi-născuţi, (rezultatele) bună-credinţei, (rude) noi-venite;
b) (rezultatele) bunăcredinţei, (parlamentari) noi-aleşi, (haină) nou-nouţă;
c) (parlamentari) nou-aleşi, (avantajele) bunăstării, (haină) nouă-nouţă;
d) (avantajele) buneistării, (rude) nou-venite, (băieţi) nou-născuţi.
10) Indică enunţul în care paronimul este corect utilizat:
a) Avea probleme familiare.
b) Neregula era flagrantă.
c) Au ajuns la zăcământul carbonier.
d) A fost publicat un nou fascicul din roman.
11) Sunt corect scrise cuvintele din seria:
a) înota, escroc, tango;
b) înota, excroc, tangou;
c) înnota, excroc, tango;
d) înota, escroc, tangou.
12) În enunţul Economiile au fost făcute în vederea achiziţionării unui apartament în centru,
substantivele sunt, în ordine, în cazurile:
a) nominativ, dativ, genitiv, acuzativ;
b) nominativ, genitiv, genitiv, acuzativ;
c) acuzativ, genitiv, dativ, nominativ;
d) nominativ, acuzativ, genitiv, acuzativ.
13) Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate din enunţul: Revolta
lui a fost împotriva noastră.
a) pronume posesiv, atribut pronominal genitival; pronume posesiv, nume predicativ;
b) pronume personal, atribut pronominal genitival; adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival;
c) pronume personal, atribut pronominal genitival; adjectiv pronominal posesiv, nume predicativ;
d) adjectiv pronominal posesiv, atribut adjectival; pronume posesiv, complement circumstanţial de mod.
14) Interjecţiile predicative sunt cele din seria:
a) miau! tic-tac! poc!;
b) buf! na! ah!;
c) uite! of! vai!;
d) hai! poftim! iată!
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15) Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor/ structurilor din seria:
a) maicii, jantii, mătuşă-mii, fi-mii;
b) maichii, jenţii, mătuşi-mi, fi-mi;
c) maicăi, jentei, mătuşă-mi, fie-mi;
d) maicei, jantei, mătuşi-mii, fie-mii.
16) Indică enunţul în care verbul a fi nu are valoare predicativă:
a) Părinţii erau la şedinţă.
b) Va fi recompensat pentru reuşita sa.
c) Ieri a fost un congres multinaţional.
d) Pe unde ai fost azi dimineaţă?
17) Indică enunţul în care acordul este realizat corect:
a) Ce-s cu astea?
b) Nici Mihai, nici colegul său de bancă nu va participa la selecţia pentru concursul de creaţie.
c) Rezultatul de la probe i-au nemulţumit.
d) Fiecare dintre cei trei a participat la competiţie.
18) Indică seria care conţine numai verbe la perfectul simplu:
a) merseşi, văzurăm, auzii, plânse;
b) luptase, crezu, veneai, făcui;
c) ciopli, băură, chemaserăm, trase;
d) scrisese, atrase, uita, zbură.
19) Indică varianta în care propoziţiile sunt delimitate corect, în ordinea apariţiei predicatelor:
a) Astăzi, când am plecat de la canţilerie, 1/ d. Georgescu, şeful, mi-a zis2/ să te anunţ 3/ că5/, dacă nu
vii mâine la serviciu 4/ poţi 5/ să nu mai vii 6/ .
b) Astăzi,2/ când am plecat de la canţilerie, 1/ d. Georgescu, şeful, mi-a zis2/ să te anunţ 3/ că5/, dacă nu
vii mâine la serviciu 4/ poţi să nu mai vii 5/ .
c) Astăzi,2/ când am plecat de la canţilerie, 1/ d. Georgescu, şeful, 2 / mi-a zis3/ să te anunţ că4/, dacă nu
vii mâine la serviciu 5/ poţi 6/ să nu mai vii 7/ .
d) Astăzi,2/ când am plecat de la canţilerie, 1/ d. Georgescu, şeful, mi-a zis2/ să te anunţ 3/ că5/, dacă nu
vii mâine la serviciu 4/ poţi 5/ să nu mai vii 6/ .
20) În fraza Se bucura la gândul că, în sfârşit, va fi avansat, pentru ca ideile lui să poată fi puse în
practică, propoziţiile subordonate sunt, în ordine:
a) circumstanţială de cauză, circumstanţială de cauză;
b) atributivă, circumstanţială de scop;
c) circumstanţială de cauză, completivă indirectă;
d) atributivă, completivă indirectă.
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21) Se găsesc două subordonate în raport de coordonare în fraza:
a) Dacă mergeţi mai repede, ajungeţi la timp şi vă puteţi odihni suficient.
b) Deşi a întârziat, a fost aşteptat cu răbdare şi primit cu braţele deschise.
c) Nu-mi place că nu este atent şi că întotdeauna trebuie să-i repeţi ce are de făcut.
d) Are dorinţa puternică să termine toate lucrările pentru a pleca într-o vacanţă cât mai lungă.
22) În fraza Nu-l tentează să mai încerce, propoziţia subordonată este:
a) completivă directă;
b) completivă indirectă;
c) circumstanţială de cauză;
d) subiectivă.
23) Indică numărul de propoziţii din fraza A considerat că trebuie să plece, nemaiputând suporta ironiile
celorlalţi, când îl vedeau.
a) două ;
b) trei;
c) patru;
d) cinci.
24) Pronumele relativ cine introduce o propoziţie subordonată subiectivă în enunţul:
a) Se gândeşte cine este mai bun pentru funcţie.
b) Întrebarea este cine îl va întâmpina.
c) Nu s-au hotărât cine merită premiul.
d) Nu e potrivit cine a fost ales.
25) În enunţul M-am întâlnit cu cele două reprezentante ale voastre , cuvântul subliniat este:
a) pronume personal, cazul genitiv, atribut pronominal genitival;
b) pronume posesiv, cazul acuzativ, atribut pronominal prepoziţional;
c) adjectiv pronominal posesiv, cazul acuzativ, atribut adjectival;
d) adjectiv pronominal posesiv, cazul genitiv, atribut adjectival.
26) Precizează modurile şi timpurile verbelor din enunţul Propunerea lui nu m-ar fi putut convinge.
a) condiţional–optativ, perfect; infinitiv, prezent;
b) conjunctiv, perfect; infinitiv, prezent;
c) indicativ, perfect compus; infinitiv, perfect;
d) condiţional–optativ, prezent; infinitiv, perfect.
27) În propoziţia Casa aceasta este a alor noştri, structura subliniată este:
a) pronume posesiv, cazul nominativ, nume predicativ;
b) adjectiv pronominal posesiv, cazul genitiv, nume predicativ;
c) adjectiv pronominal posesiv, cazul acuzativ, complement indirect;
d) pronume posesiv, cazul genitiv, nume predicativ.
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28) Indică numărul verbelor predicative din enunţul Gândindu-ne la comportamentul lui, este greu de
spus dacă îl putem ajuta:
a) unu;
b) două;
c) trei;
d) patru.
29) În enunţul Nu m-ar fi putut înţelege niciodată, predicatul este:
a) nu ar fi putut înţelege;
b) nu m-ar înţelege;
c) nu ar fi putut;
d) nu m-ar fi putut.
30) În propoziţia Prietenii noştri ajută voluntar toţi tinerii doritori de înaltă specializare, se găsesc:
a) două atribute adjectivale;
b) trei atribute adjectivale;
c) patru atribute adjectivale;
d) cinci atribute adjectivale.
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SERIA 1 – 05.08.2016

1) Carlos le dio los libros a Miguel.
a) ¿Cuándo se lo dio?
b) ¿Cuándo se los dio?
c) ¿Cuándo se las dio?
d) ¿Cuándo se les dio?

2) Los científicos dicen que este animal es muy raro.
a) más raro
b) rarísimo
c) menos raro
d) rarísima

3) Las .... fueron .... tema de nuestra conversación.
a) vacaciones, el
b) vacaciónes, el
c) vacacion, la
d) vacaciones, la
4) Él es un .... .
a) sabe lo todo
b) sabe lotodo
c) sabe-lo-todo
d) sabelotodo
5) Las habitantes de Bélgica se llaman .... .
a) belgos
b) bélgicas
c) belgas
d) bélgicos

6) Estos lápices son tuyos, ... están en la mochila.
a) los mios
b) mis
c) los míos
d) los mis

7) .... profesor está en .... aula.
a) La, el
b) El, la
c) El, el
d) El, él

8) Elige el antónimo adecuado de "imbécil":
a) tonto
b) bobo
c) listo
d) idiota
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) Elige el verbo opuesto al subrayado:
Le permitiré la entrada.
a) aceptaré
b) meteré
c) sacaré
d) prohibiré

10) Elige el antónimo adecuado de "amable":
a) tranquilo
b) orgulloso
c) grosero
d) aplicado

11) No voy a comer más, y no es que no .... bueno, es que no .... hambre.
a) está, tengo
b) esté, tenga
c) esté, tengo
d) está, tenga

12) A medida que lleguen los papeles, (tú).... ahí.
a) colocarlos
b) los colocaréis
c) colócalos
d) los coloquen

13) Estudia tan poco que no .... aprobar.
a) puede
b) pueda
c) haya podido
d) pudiera

14) Aunque tu abuelo ......... 80 años, está estupendamente.
a) tuvo
b) tuviera
c) tiene
d) tenido

15) Marta me explica que se ......... todos los caramelos ella solita.
a) coma
b) ha comido
c) haya comido
d) comido
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16) No tenía dinero y .... no fui.
a) a
b) por eso
c) para
d) para que

17) Tan pronto como .......... seguro de los sentimientos de mi novia, me casaré.
a) estaré
b) sea
c) esté
d) seré

18) Si fueras pobre, .... sin descanso.
a) trabajarás
b) trabajarías
c) trabajes
d) trabajas

19) En cuanto .... los deberes, vete a la cama.
a) termina
b) terminarás
c) terminas
d) termines

20) Si hace sol, .... a la playa.
a) fui
b) estuve
c) iré
d) estaba

21) Tienes que estudiar más ... el examen ... química.
a) para, de
b) por, de
c) en, para
d) en, a

22) Me gustaría que .... menos violencia en el mundo.
a) había
b) hubo
c) hubiera
d) haya

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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23) -No sé si estudiar Biología o Medicina.
-Yo, en tu lugar, .... Biología.
a) estudie
b) estudiaría
c) estudiarías
d) estudiaras

24) Chicos, ¡no .... en la mesa!
a) escribid
b) escribes
c) escriben
d) escribáis

25) .... llegar allí, tendrás que pasar .... aquella parte.
a) Para, por
b) Por, para
c) Para, en
d) Por, a

26) Puedes confiar en mí, soy tu amigo y por lo tanto ... estaré a tu lado .
a) ahora
b) pronto
c) nunca
d) siempre

27) El embajador no pudo recibir .... los invitados.
a) con
b) por
c) a
d) en

28) Tienes que cambiar tu vida, ... no puedes seguir.
a) tampoco
b) así
c) también
d) como

29) ... tu casa tardo una hora ... llegar a la escuela.
a) de, por
b) desde, en
c) desde, a
d) de, a

30) ¿No crees que este libro .... aburrido?
a) fuera
b) haya sido
c) sea
d) es
Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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