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1) Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
a) fenómen, bólnav, cáracter, dumínică;  
b) fenómen, bólnav, carácter, dúminică; 
c) fenomén, bolnáv, caractér, dumínică; 
d) fénomen, bolnáv, carácter, dúminică; 
 
2) Alege seria în care  literele subliniate, din următoarele cuvinte, vizitiu, iute, voiau, cireşe redau fonetic, 
în ordine, sunetele:  
a) vocală, vocală, semivocală, semivocală; 
b) semivocală, vocală, vocală, vocală; 
c) vocală, semivocală, vocală, semivocală; 
d) vocală, semivocală, semivocală, vocală. 
 
3) Alege seria  în care cuvintele sunt despărţite corect în silabe: 
a) ca-fe-gioai-că, via-ţă, jert-fă, a-tlas; 
b) ca-fe-gi-oai-că, vi-a-ţă, jer-tfă, a-tlas; 
c) ca-fe-gioai-că, vi-a-ţă, jert-fă, a-tlas; 
d) ca-fe-gioai-că, via-ţă, jer-tfă, at-las; 
 
4) Expresia „modus vivendi”  are sensul de: 
a) mod de viaţă; 
b) trăieşte bine; 
c) viaţă lungă; 
d) irealitate. 
 
5) Respectă normele ortografice toate cuvintele din seria: 
a) din dărăt, întrucât, nouăsprezece, bine facere; 
b) dindărăt, întrucât, nouăsprezece, binefacere; 
c) din dărăt, întru cât, nouă spre zece, binefacere; 
d) dindărăt, întrucât, nouăsprezece, bine-facere. 
 
6) Au omonime toate cuvintele din seria: 
a) toc, antum, tare, undeva; 
b) soluţie, toc, baie, troian; 
c) fidel, dezolat, claustrofob, vătămător; 
d) mare, deşi, viu, mortar. 
 
7) Sinonimul cuvântului „locvace” este: 
a) locuitor; 
b) vorbăreţ; 
c) locatar; 
d) locutor. 
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8) Nu aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: 
a) a luci, a străluci; 
b) floare, floarea-soarelui; 
c) a face, facere; 
d) mână, manufactură. 
 
9) Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 
a) pădure, moşie, păcurar, pământ; 
b) munte, acasă, luni, lună; 
c) celulă, bormaşină, nevroză, aseptic; 
d) jandarm, grădină, vernal, nocturn. 
 
10) Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: 
a) hipodrom, aeroport, microscop, fotofobie; 
b) hipotensiv, amnezic, preuniversitar, academic; 
c) aeroport, amnezic, fotofobie, microscop; 
d) hipotensiv, hipodrom, academic, preuniversitar. 
 
11) Sunt corect scrise toate cuvintele formate prin compunere, din seria: 
a) Câmpu lung, de la Vrancea, Alba-Iulia, Albă ca Zăpada; 
b) Câmpulung, Delavrancea, Alba-iulia, Albă-ca-zăpada; 
c) Câmpulung, Delavrancea, Alba Iulia, Albă-ca-Zăpada; 
d) Câmpulung, De la Vrancea, Alba iulia, Albă-Ca-Zăpada. 
 
12) Verbele subliniate în enunţul „Are să vină când va avea timp. ”  sunt, în ordine: 
a) copulativ, auxiliar; 
b) predicativ, copulativ; 
c) auxiliar, predicativ; 
d) predicativ, auxiliar.  
 
13) Structura subliniată în enunţul „Copilul era mai înalt decât tatăl său.” are funcţia sintactică de: 
a) complement indirect; 
b) complement direct; 
c) complement circumstanţial de mod; 
d) nume predicativ. 
 
14) Cuvântul subliniat în enunţul „Omul acesta este demn de admiraţie.”  are funcţia sintactică de: 
a) complement indirect; 
b) complement direct; 
c) subiect; 
d) nume predicativ. 
 
15) Locuţiunea  subliniată în enunţul „Acum părerile de rău sunt inutile.” are funcţia sintactică de: 
a) nume predicativ; 
b) complement direct; 
c) subiect; 
d) atribut substantival. 
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16) Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul „Un băiat sare, altul aleargă.”: 
a) numeral cardinal; 
b) adjectiv pronominal nehotărât; 
c) articol nehotărât; 
d) pronume nehotărât. 
 
17) Indică valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul „A terminat eseul înaintea prietenei 
mele”: 
a) pronume personal; 
b) pronume posesiv; 
c) adjectiv pronominal posesiv; 
d) pronume reflexiv. 
 
18) Cuvântul subliniat în enunţul „Toate întrebările au un răspuns.” are funcţia sintactică de: 
a) atribut pronominal genitival; 
b) subiect; 
c) complement direct; 
d) atribut adjectival. 
 
19) În enunţul „Eleva din faţa lui pare contra-ţi.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine: 
a) atribut pronominal prepoziţional, nume predicativ; 
b) complement circumstanţial de loc, nume predicativ; 
c) complement circumstanţial de loc, complement circumstanţial de mod; 
d) atribut adjectival, complement circumstanţial de mod. 
 
20) În enunţul „De vine azi, eu plec mâine.”, subiectele sunt, în ordine: 
a) inclus, subînţeles; 
b) subînţeles, inclus; 
c) subînţeles, exprimat; 
d) inclus, exprimat. 
 
21) În enunţul „Scrie poezii, compune melodii şi îl adoră pe Wagner.”, pe lângă alte părţi de propoziţie, 
există: 
a) trei complemente directe; 
b) două complemente directe; 
c) patru complemente directe; 
d) cinci complemente directe. 
 
22) În enunţul „Ochii care nu se văd se uită .”, cuvintele subliniate sunt, în ordine: 
a) subiect, atribut adjectival; 
b) subiect, atribut pronominal; 
c) complement direct, complement direct; 
d) subiect, subiect. 
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23) În enunţul „Plângea de durere şi de necaz.”,  cuvintele subliniate sunt, în ordine: 
a) complement circumstanţial de cauză, complement circumstanţial de cauză; 
b) complement indirect, complement indirect; 
c) complement circumstanţial de scop, complement circumstanţial de cauză; 
d) complement indirect, complement circumstanţial de cauză. 
 
24) În enunţul „Cea de acolo e prietena mea.”, cuvintele subliniate au, în ordine, următoarele funcţii 
sintactice: 
a) nume predicativ, subiect; 
b) subiect, nume predicativ; 
c) atribut adverbial, nume predicativ; 
d) complement circumstanţial de loc, subiect. 
 
25) În fraza „Este de dorit să-l crezi.”, propoziţia subordonată este: 
a) predicativă; 
b) circumstanţială de mod; 
c) completivă directă; 
d) subiectivă. 
 
26) În fraza „Aşteaptă-mă unde te-am lăsat.”, propoziţia subordonată este: 
a) predicativă; 
b) circumstanţială de timp; 
c) circumstanţială de loc; 
d) circumstanţială de mod. 
 
27) În fraza „V-a convenit să aveţi încă o zi liberă.”, propoziţia subordonată este: 
a) subiectivă; 
b) completivă directă; 
c) atributivă 
d) completivă indirectă. 
 
28) În fraza „De ai minte, afli singur adevărul.”, propoziţia subordonată este: 
a) condiţională; 
b) concesivă; 
c) consecutivă; 
d) completivă directă. 
 
29) În fraza „Probabil că te-a uitat.”, propoziţia subordonată este: 
a) predicativă; 
b) subiectivă; 
c) completivă directă; 
d) completivă indirectă. 
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30) În fraza „Chiar basme de ar fi câte povesteşte vânătorul, tot se pare că te scuturi la ideea că omului i 
se cuvine să se joace cu viaţa lui şi a altora.”, există, indiferent de ordine, următoarele tipuri de 
subordonate: 
a) o concesivă, trei subiective, o atributivă; 
b) o concesivă, o predicativă, două subiective, o atributivă; 
c) o concesivă, două predicative, o subiectivă, o atributivă; 
d) o concesivă, o predicativă, o subiectivă, o completivă directă, o atributivă. 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În iunie 1920, Ungaria a semnat tratatul de pace cu Puterile Aliate şi Asociate la: 
a) Versailles; 
b) Trianon; 
c) Saint Germain; 
d) Neuilly. 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o lucrare fundamentală a teoriei imigraţioniste a fost „Studii 
româneşti. Cercetări cu privire la istoria veche a României", elaborată de istoricul: 
a) Franz Joseph Sulzer; 
b) Johann Christian Engel; 
c) Paul Joseph Schafarik; 
d) Robert Roesler. 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Transilvania a devenit: 
a) Principat autonom sub suzeranitate otomană; 
b) Voievodat autonom sub suzeranitate maghiară; 
c) Mare Principat; 
d) Principat autonom sub suzeranitate habsburgică. 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
România a devenit membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul: 
a) 1945; 
b) 1950; 
c) 1955; 
d) 1960. 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Prima reglementare cu caracter constituţial care a stat la baza organizării Principatelor Române este: 
a) Constituţia cărvunarilor;  
b) Regulamentul Organic; 
c) Convenţia de la Paris; 
d) Constituţia din 1866. 
 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
„Campania cea lungă" a fost organizată în 1443-1444 de: 
a) Mircea cel Bătrân; 
b) Vlad Ţepeş; 
c) Iancu de Hunedoara; 
d) Ştefan cel Mare. 
 



 

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

 
Pagina 2 din 6 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie 2015 

ISTORIA ROMÂNILOR B1

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu au fost îndepărtaţi din structurile de conducere ale 
Partidului Muncitoresc Român în anul: 
a) 1945; 
b) 1952; 
c) 1964; 
d) 1948. 
 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Mircea cel Bătrân a încheiat în 1389 o alianţă cu regele Poloniei: 
a) Vladislav Jagello; 
b) Cazimir al IV-lea; 
c) Sobieski ; 
d) Ioan Albert. 
 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
"Mica Înţelegere", constituită în anul 1921, a fost formată din: 
a) Cehoslovacia, Iugoslavia, România; 
b) România, Grecia, Turcia; 
c) Germania, Austria, România; 
d) România, Polonia, Cehoslovacia. 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În anul 1934, după moartea preşedintelui Hindenburg, Hitler a preluat şi atribuţiile acestuia, 
proclamându-se: 
a) Führer; 
b) Kaiser; 
c) Cancelar; 
d) Il Duce. 
 
 
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, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
 
În aprilie 1968, Nicolae Ceauşescu aducea grave acuzaţii lui Gheorghiu-Dej privind implicarea sa în 
cazurile Ştefan Foriş şi Lucreţiu Pătrăşcanu, precum şi în crimele săvârşite de Securitate în timpul său; 
sistemul comunist nu şi-a protejat vechile cadre, astfel încât cei înlocuiţi şi pensionaţi au fost lipsiţi de 
toate favorurile regimului (pensie de demnitar, case de protocol etc.). 
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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 enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
 
Deşi aparţinea hitlerismului german, sloganul „Un Popor, un Stat, un Conducător" este valabil pentru 
toate regimurile extremiste; dominaţia partidului-stat asupra întregii societăţi a presupus 
instituţionalizarea terorii. 
 
13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
 
Atitudinea Rusiei faţă de România s-a schimbat când forţele otomane au oprit ofensiva rusă la Plevna, în 
nordul Bulgariei; în 1877, participarea armatei române la operaţiunile militare din sudul Dunării s-a 
produs în urma unei telegrame a Marelui Duce Nicolae, comandantul armatei ţariste.  
 
14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
 
Comparativ cu alte ţări din centrul şi estul Europei, în România, tranziţia de la comunism la democraţie a 
fost caracterizată, în principal, prin ruptura decisivă cu trecutul; după 1989, partidul unic a fost înlocuit în 
România cu un număr excesiv de partide politice. 
 
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,  iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals,  iar al doilea adevărat. 
 
Prin încălcarea drepturilor omului s-au produs crime împotriva umanităţii; expresie a acestor crime sunt 
izbucnirea celui de-al doilea război mondial, gulagul sovietic, lagărele de exterminare germane sau 
Holocaustul, îndreptat de nazişti împotriva evreilor. 
 
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,  iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals,  iar al doilea adevărat. 
În anul 1111 apare evocat primul demnitar laic al Transilvaniei, "Mercurius princeps Ultrasilvanus"; un 
an mai târziu este atestat şi primul comitat, Bihorul. 
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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 enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat,  iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals,  iar al doilea adevărat. 
 
Mişcarea condusă de Tudor Vladimirescu, desfăşurată în anul 1821 în Ţara Românească, a dat noi 
dimensiuni proiectului politic modern; în documentele Proclamaţia de la Padeş şi Cererile norodului 
românesc, se cereau reformarea justiţiei, administraţiei, învăţământului, economiei, respectarea 
autonomiei Principatelor şi instituirea principiului suveranităţii poporului. 
 
18) 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,  iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals,  iar al doilea adevărat. 
 
După anul 1969, România şi-a creat propria industrie de apărare, şi-a organizat forţele armate după 
propriile regulamente şi a refuzat prezenţa inspectorilor sovietici; în condiţiile căderii comunismului în 
Europa, Tratatul de la Varşovia a fost desfiinţat în 1991. 
 
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, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
 
La începutul secolului al XI-lea, maghiarii conduşi de Arpad i-au învins pe voievozii Gyula şi Ahtum; 
Regatul ungar s-a prăbuşit după înfrângerea suferită de maghiari la Mohacs. 
 
20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea adevărat. 
Ameninţarea romană directă asupra dacilor a început să se manifeste din timpul regelui Burebista; 
creştinismul a avut o contribuţie importantă în procesul de romanizare a autohtonilor, noua credinţă fiind 
răspândită în limba latină de misionari veniţi din imperiu. 
 
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Armistiţiul de la Focşani 
B. Pacea de la Bucureşti dintre România şi Puterile Centrale 
C. Bătălia de la Oituz 
a) CAB 
b) BCA 
c) ABC 
d) ACB 
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22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. criza rachetelor cubaneze; 
B. construirea Zidului Berlinului; 
C. revoluţia anticomunistă din Ungaria. 
a) CBA 
b) BCA 
c) BAC 
d) ACB 
 
23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Trecerea masivă a slavilor la Sud de Dunăre 
B. Retragerea aureliană 
C. Desăvârşirea etnogenezei româneşti 
a) ABC 
b) CBA 
c) BAC 
d) BCA 
 
24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Dacia devine regat clientelar al Romei; 
B. desăvârşirea etnogenezei româneşti; 
C. atestarea donariului de la Biertan. 
a) CAB 
b) ABC 
c) BCA 
d) ACB 
 
25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Geografia armeană a lui Moise Chorenati 
B. Sfaturile şi povestirile lui Kekaumenos 
C. Despre administrarea imperiului  a împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul 
a) ABC 
b) BAC 
c) ACB 
d) BCA  
 
26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. proclamarea unirii Transilvaniei cu România de către Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia; 
B. încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria la Alba Iulia; 
C. votarea de către Parlamentul României a legilor de ratificare a unirii Basarabiei, Bucovinei şi 
Transilvaniei cu România. 
a) CAB 
b) ACB 
c) BAC 
d) CBA 
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27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Constituirea Unio Trium Nationum 
B. Bătălia de la Posada 
C. Regele Andrei al doilea acordă privilegii saşilor din zona Sibiului 
a) ABC 
b) BCA 
c) CAB 
d) CBA 
 
28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Femeile primesc dreptul de a fi alese în România 
B. Revizuirea Constituţiei din 1991 
C. Se introduce funcţia de Preşedinte al  RSR 
a) BCA 
b) ABC 
c) CAB 
d) ACB 
 
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Proclamarea Independenţei de stat a României 
B. Recunoaşterea Independenţei de stat a României 
C. Cucerirea redutei Plevna 
a) ACB 
b) CBA 
c) BCA 
d) ABC 
 
30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă: 
A. Instaurarea regimului ultranaţionalist condus de Horty în Ungaria 
B. Victoria revoluţiei bolşevice în Rusia şi instaurarea primului regim comunist din istorie 
C. Benito Mussolini preia puterea în Italia 
a) CAB 
b) BCA 
c) ABC 
d) BAC 
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1) Das kleine Mädchen hat Angst ... dem Hund. 
a) vor 
b) von 
c) an 
d) für 
 

2) Ich schlage mir oft auf den Finger, wenn ich einen ... einschlagen will. 
a) Nagel 
b) Neffen 
c) Nebel 
d) Nudel 
 

3) Während einer Klassenarbeit ist es verboten ... . 
a) auszuschreiben 
b) zu beschreiben 
c) umzuschreiben 
d) abzuschreiben 
 

4) Er hat ihr verziehen, ... sie ihn betrogen hat. 
a) obwohl 
b) damit 
c) trotzdem 
d) denn 
 

5) Der Junge möchte jetzt nicht essen, ... . 
a) weil er keinen Hunger hat. 
b) weil keinen Hunger er hat. 
c) weil er hat keinen Hunger. 
d) weil er Hunger keinen hat. 
 

6) Es wurde ihr schlecht, ... . 
a) weil sie Blut gesehen hatte. 
b) weil sie hatte Blut gesehen. 
c) weil Blut sie gesehen hatte. 
d) weil hatte sie Blut gesehen. 
 

7) Du wirst nicht gesund, ... du keine Medikamente einnimmst. 
a) ob 
b) sondern 
c) wenn 
d) aber 
 

8) Ich bin heute sehr müde, ... ich letzte Nacht zu wenig geschlafen habe. 
a) weil 
b) denn 
c) ob 
d) damit 
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9) Aus der Schule ..., hörte ich mein Lieblingslied. 
a) kamen 
b) kommend 
c) kommende 
d) gekommen 
 

10) Die Mutter erzählte uns über ihre Kindheit, ... . 
a) sie während Essen kochte. 
b) während sie Essen kochte. 
c) während kochte sie Essen. 
d) während Essen kochte sie. 
 

11) Der Bettler ... . 
a) geklingelt hat bei mir viel. 
b) hat viel geklingelt bei mir. 
c) hat bei mir viel geklingelt. 
d) hat geklingelt viel bei mir. 
 

12) Wähle die richtige Pluralform von „Haus": 
a) Häuser 
b) Hause 
c) Hauser 
d) Häusern 
 

13) Der Weihnachtsmann schenkt ... die gewünschten Spielsachen. 
a) den Kindern 
b) den Kinder 
c) die Kinder 
d) der Kinder 
 

14) Der neue Kleiderschrank aus meinem Schlafzimmer ist aus ... Holz. 
a) - 
b) dem 
c) den 
d) das 
 

15) Was ist richtig? 
a) Badenzimmer 
b) Badzimmer 
c) Badezimmer 
d) Badendezimmer 
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16) Der Mann kauft … Lehrerin einen Blumenstrauß.  
a) der 
b) die 
c) das 
d) dem 
 

17) ... Großeltern wohnen in ... ... Haus in der Nähe des Waldes. 
a) Meiner, eine kleine 
b) Meine, einem kleinen 
c) Meinen, einer kleines 
d) Meine, einen kleinen 
 

18) Seit ...  Stunde regnet es in Strömen. 
a) eine 
b) einen 
c) ein 
d) einer 
 

19) Wo ... die Zeitung? Auf ... Tisch? 
Nein, ich habe sie eben neben ... Lampe ... . 
a) liegt, dem, die, gelegt 
b) legt, der, das, gelegen 
c) legen, das, den, geliegen 
d) liegen, den, den, geliegt 
 

20) Warum glaubst du ... nicht? 
a) mich 
b) mir 
c) mein 
d) ich 
 

21) Du arbeitest noch. Wo ist denn ... Pause? 
a) dir 
b) dich 
c) dieser 
d) deine 
 

22) Peter wollte sich ein neues Hemd kaufen, ... ging er in ein Kaufhaus. 
a) danach 
b) damit 
c) dadurch 
d) darum 
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23) Meine Eltern gehen ins Kino, ... sie wollen einen neuen Film sehen. 
a) weil 
b) denn 
c) darum 
d) aber 
 

24) Die Straße ... wegen der Demonstration ... . 
a) hat ... gesperrt 
b) ist ... gesperrt 
c) ist ... sperrt 
d) hat ... gesperren 
 

25)  Das ist eine gute Idee. Ich werde ... weitersagen. 
a) dich 
b) mich 
c) sie 
d) du 
 

26) Diese sind die Kinder, ... ich immer helfe. 
a) die 
b) denen 
c) der 
d) derer 
 

27) Während des Unterrichts ... man nicht ... . 
a) dürft ... rauchen 
b) darft ... rauchen 
c) dürfe ... rauchen 
d) darf ... rauchen 
 

28) Seine Eltern haben ihn schön ... gebeten, ... hat er nicht auf sie gehört. 
a) davon, weil 
b) dafür, obwohl 
c) darum, trotzdem 
d) darauf, darum 
 

29) Was ... du ohne mich? 
a) wäre 
b) war 
c) wart 
d) wärest 
 

30) Karin hat Geburtstag, ... kaufe ich ihr einen Blumenstrauß. 
a) damit 
b) dahinter 
c) darum 
d) aber 


