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1. Identificaţi seria ce conţine numai cuvinte polisemantice: 

a) prefaţă, copil, localitate, casă; 

      b)  operă, limbă, casă, masă;  

      c)  loc, floare, vis, limbă; 

      d)  masă, claritate, copac, adaptare;  

      e)  lider, contingent, construcţie, evidenţă. 

 

2. Selectaţi adverbul fără grad de comparaţie: 

 a) altfel;  

 b) astfel;  

 c) repede;  

 d) ştiinţific;  

 e) brutal. 

 

3. Structura ce conţine viitorul anterior este:  

a) are să vină devreme;  

b) să-l fi văzut venind;  

c) va fi venind devreme; 

d) va fi venit devreme; 

e) s-ar fi văzut venind. 

 

4. Prepoziţii specifice cazului dativ se găsesc în seria:  

a) conform, conform cu, în centrul, de pe lângă; 

      b) împotriva, împrejurul, înaintea, în faţa;  

c) pe deasupra, pe lângă, graţie, în afară de;  

d) contrar, potrivit, asemenea, aidoma;  

e) datorită, mulţumită, despre, dinspre. 

 

5. Cuvintele haios, beton, marfă, copoi, bombă, sticlete sunt: 

 a) cuvinte de argou;  

 b) cuvinte de jargon; 

 c) arhaisme;  

 d) neologisme; 

 e) regionalisme. 

 

6. Neologismele sunt cuvintele:  

a) cunoscute de vorbitorii dintr-o anumită zonă a ţării;  

b)  vechi, ieşite din limbajul uzual; 

c)  noi, împrumutate din alte limbi sau formate în cadrul limbii respective;  

d) ce formează derivate şi compuse;  

e) ce au o mare stabilitate în limbă. 

 

7. Sunt paronime cuvintele din seria:  

a) necinstit-onest;  

b) neciteţ-lizibil;  

c) trocar- troacar;  

d) haios-amuzant; 

e) flintă-puşcă. 

 

8. Verbul care poate fi: auxiliar, predicativ, copulativ, impersonal este în seria:  

 a) a fi;  
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 b) a vrea;  

 c) a avea; 

 d) a deveni;  

 e) a ajunge. 

 

9. Nu poate fi omonim cuvântul: 

       a) carte;  

 b) cală;  

 c) soare;  

 d) liră;  

 e) pară. 

 

10. Un este numeral în exemplul: 

 

 a) Duminică am văzut un film.  

 b) Am zburat cu un planor. 

 c) Am mâncat un măr şi trei piersici. 

 d) Un elev eminent ştie tot.  

 e) Un elev citeşte, altul povesteşte. 

 

11. Pluralul substantivelor "mereng", "moralã", "nou-nãscut", "plevuşcã", "zilier" este: 

 

a) merenghe, morali, noi-nãscuţi, plevuşte, zilieri 

b) merenguri, morale, nou-nãscuţi, plevuşti, zilieri 

c) merengi, morale, noii-nãscuţi, plevuşte, zileri 

d) merenghe, moraluri, nou-nãscuţi, plevuşti 

e) merenghi, morale, noi-născuţi, plevuşte, zilier.  

 

12. DOOM2 admite: 

a) cãpşuni/cãpşune, chibrituri/chibrite, râpe/râpi, gãluşte/gãluşti 

b) coperte/coperţi, monede/monezi, tuneluri/tunele, poieni/poiane 

c) gãluşte/gãluşti, coarde/corzi, chibrituri, seminare 

d) chipie/chipiuri, chibrite/chibrituri, ţigãnci/ţigance, monede/monezi 

e) coale/coli, mănuşe/mânuşi, cozonace, cascade. 

 

13. Flexiunea adjectivului pronominal posesiv este: 

a) eu însumi, ele însãşi, noi însene, ei înseşi 

b) eu însumi, ele înseşi/însele, noi însine, ei înşişi 

c) eu însumi, ele înseşi/însele, noi înşine, ei înşişi 

d) eu însemi, ele însele, noi înşine, ei înseşi 

e) eu însămi, ele însuşi, noi însene, ei însuşi. 

 

14. Adjectivul "bine-venit" înseamnã: 

a) sosit cu bine 

b) sosit la timp 

c) oportun, agreat 

d) sosit cu întârziere 

e) venit lunar consistent. 

 

     15. Indicã seria în care toate adjectivele sunt la plural, genitiv-dativ: 

a) anumite persoane, puţinor copii, diferite probleme 
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b) anumitor persoane, puţinor copii, diferitelor probleme 

c) anumitor persoane, puţini copii, diferitor probleme 

d) anumite persoane, puţini copii, diferite probleme 

e) anumitele persoane, puţinii copii, diferitelor probleme. 

 

16. Seria care conţine numai adjective invariabile este: 

a) ecosez, dictando, asemenea, eficace  

b) vernil, exterior, ulterior, edenic 

c) alb, mort, destoinic, unic 

d) pustiu, divers, felurit, ultim 

e) invariabil, şic, feroce, aşa. 

 

17.  Indicã ortografia recomandatã: 

a) clarvãzãtor, aero-portuar, dacoromân, dulce-acrişor 

b) clar-vãzãtor, aeroportuar, daco-român, dulceacrişor 

c) clarvãzãtor, aeroportuar, daco-român, dulce-acrişor 

d) clarvãzãtor, aeroportuar, dacoromân, dulce-acrişor 

e) clar-văzător, aero-portuar, dacoromân, dulceacri-şor. 

 

18. Formeazã o familie lexicalã toate cuvintele din: 

a) lung, îndelung, lungan, luncã 

b) florar, florărie, înflorire, înflorat 

c) des, îndesare, îndesire, îndesearã 

d) îndestul, îndestula, îndestulare, îndesare 

e) a desena, a picta, a zugrăvi, a colora. 

 

     19. Identificaţi seria ce conţine locuţiuni substantivale:  

  a) dis-de-dimineaţă, astă-seară, cu noaptea-n cap, o dată cu găinile; 

  b) gură-cască, zgârie-brânză, nu-mă-uita, floarea-soarelui;  

  c) aducere-aminte, luare-aminte,  ţinere de minte, părere de rău, facere de bine;  

  d) drum-de-fier, pasăre-liră, mâine-seară; 

  e) zgârie-brânză, calea-valea, nu-mă-uita, du-te-vino. 

 

     20. Cuvântul predecesor nu înseamnă:  

a) precursor;  

b) premergător; 

c) înaintaş;  

d) urmaş; 

e) cel care a terminat primul. 

 

     21. Identificaţi seria care conţine locuţiuni verbale:  

 a) a-şi aduce aminte, a ţine seama; 

 b) aducere-aminte, băgare de seamă;   

 c) băgător de seamă, trăgător de elită;   

 d) pe nesimţite, nedus la biserică;  

 e) a trece cu vederea, luat de suflet.  

 

     22. În fraza ,, Primesc cu plăcere pe oricare prieten care mă vizitează.”, propoziţia subordonată este 

introdusă prin:   

 a) pronume relativ;  

 b) adjectiv pronominal nehotărât;   
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 c) pronume nehotărât; 

 d) adverb relativ;  

 e) adjectiv pronominal relativ. 

 

     23. Identificaţi seria cuprinzând numai cuvinte formate prin abreviere:  

 a) băietan, copilaş, brădet, B.C.R.;  

 b) prim-plan, blănărie, untdelemn, Făt-Frumos;  

 c) O.N.U., N.A.T.O., A.S.I.R.O.M., B.R.D.;  

 d) T.V.R., redactor-şef, tehnico-ştiinţific, miazănoapte;  

 e) CEC, Romarta, floarea-soarelui, floare-de-colţ. 

 

     24.  În exemplul  Uite ce ai făcut!, cuvântul  “uite” are valoarea de:  

a) interjecţie; 

b) verb la indicativ;  

c) verb la imperativ; 

d) adverb;  

e) prepoziţie. 

 

     25. Alegeţi varianta în care de este conjuncţie:  

a) Haina de blană este elegantă;  

b) Băiatul de l-am întâlnit este vecinul meu;  

c) Striga de se auzea în stradă;  

d) De! dacă nu te potoleşti!… 

e) De aur sau de argint e inelul? 

 

     26. Conţin triftongi cuvintele din seria:  

 a) chioară, cioară, gioarsă, sfărâmicioasă, ochioasă, ghioagă;  

 b) aripioară, leoaică, taioare, creioane;   

 c) dubioasă, curioasă, furioasă, căprioară; 

 d) ia-i, i-ai, ni-oi, ţi-oi, mi-au, i-au;  

 e) ceapă, ziua, leoiacă, căţea. 

 

     27.  Identificaţi seria care conţine numai pronume relative:  

a) care, cine, oricine, când;  

b) cine, ce, căci, cât;  

c) cât, ce, care, cine;  

d) ce, care, ci, cine; 

e) cum, cât, ceea ce, cumva. 

 

    28. În enunţul ,, Se cunoşteau de mici.”, cuvântul “de mici” este:  

 a) complement circumstanţial de cauză;  

 b) complement indirect;  

 c) complement circumstanţial de timp;   

 d) complement circumstanţial de mod;  

 e)  complement circumstanţial de scop. 

 

    29. În frazele ,,El pare că nu înţelege” şi ,, Pare că nu înţelegi”, propoziţiile introduse prin “că” sunt:  

 a) amândouă – predicative; 

 b) amândouă – circumstanţiale de mod; 

 c) prima – predicativă, a doua – subiectivă;  

 d) amândouă – subiective;  
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 e) prima- subiectivă, a doua- predicativă. 

 

    30. În propoziţia ,, Mersul în trăsură e mai romantic decât cel în maşină.”, cuvintele  “în trăsură”  şi “în 

maşină” sunt:  

a)  complemente indirecte; 

b) complemente circumstanţiale de mod;  

c) complemente circumstanţiale de loc;  

d) atribute substantivale prepoziţionale; 

e) complemente circumstanţiale de  timp. 

 

    31.Conţine numai substantive colective formate exclusiv prin derivare seria:  

 a) turmă, făget, mărăciniş;  

 b) pietriş, rămuriş, stol;  

 c) muncitorime, frunziş, brădet; 

 d) studenţime, herghelie, roi;  

 e) şcolărime, cârd, cireadă. 

 

    32. Pronumele  vă este la acuzativ în expresia: 

 a) Vă las sănătoşi;  

 b) Vă transmit salutări; 

 c) Vă restitui cartea;  

 d) Vă doresc numai bine;  

 e) Vă dau ce meritaţi. 

 

    33. Sunt corecte formele din seria:  

a) al cincilea – a cincea, al cinsprezecelea – a cinsprezecea;  

b) al cincilea – a cincia, al optulea-a opta; 

c) al cincilea – a cincia, al cincisprezecilea –  a cincisprezecia;  

d) al cincilea – a cincea,  al şasilea-a şasea; 

e) a şasea, al optelea, al noulea. 

 

   34.  În enunţul  Ce ispravă ai făcut?,  “ce” are valoare de:  

 a) pronume interogativ;  

 b) adjectiv pronominal interogativ;  

 c) pronume relativ; 

 d) adjectiv pronominal relativ;  

 e) adverb de mod. 

 

   35.  În cuvintele cai, căi, câini, bea, doar, sau, hău, chiar sunt vocale:  

a) a, ă, â;  

b) i, e, o, u;  

c) a, i, â, e, o;  

d) e, u, ă;  

e)  c, i, ă, e, o, i. 

 

    36. Alegeţi varianta în care a fi este verb auxiliar: 

 

a) Elevul este lăudat de profesor. Aş fi mâncat nişte fructe. 

b)  Să fii cuminte! 

c)  Poate este bine. Ideea de a fi invitat şi profesorii la concert ne-a încântat.  

d) Copilul este în camera lui. Problema este dificilă.  
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e) Era să piardă trenul. Este greu de abordat această problemă. Aş fi mers şi eu în excursie.  

 

37. A doua propoziţie din fraza ,, Unde mi-ai spus, acolo m-am dus.” este: 

 

 a) circumstanţială de mod; 

 b) circumstanţială de loc;  

 c) circumstanţială de timp; 

 d) circumstanţială concesivă; 

 e)  finală. 

 

   38.  Nu face parte din vocabularul fundamental verbul:  

 a) a prevedea;  

 b) a avea;   

 c) a auzi;  

 d) a mânca;  

 e) a spune. 

 

39. În enunţul ,, Nici  nu mai ştiu de cât timp aştept răspunsul tău”, cuvântul cât este: 

a) atribut adjectival; 

b) atribut adverbial; 

c) atribut pronominal; 

d) complement circumstanţial de mod; 

e) fără funcţie sintactică. 

 

40. În enunţul ,, Îţi este frică de întuneric?”, pronumele îţi este: 

a) atribut pronominal; 

b) complement circumstanţial de mod; 

c) complement indirect; 

d) subiect; 

e) fără funcţie sintactică. 

 

41. În fraza ,, - Nilă, zise el, până răsare soarele trebuie să-l trântim la pământ.” ( Marin Preda), 

propoziţiile simple sunt: 

a) una; 

b) două;  

c) trei; 

d) patru; 

e) cinci. 

 

42. Prima formă e corectă în:  

a) preerie-prerie; 

b) dezinterie-dizenterie; 

c) preşedinţie-preşedenţie; 

d) dizident-dezident; 

e) acs-ax. 

 

43. În interiorul comunicării, cuvintele şi construcţiile incidente se marchează prin: 

a) folosirea liniei de pauză; 

b) încadrarea între virgule: 

c) fie varianta a), fie varianta b) 

d) două puncte 
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e) puncte de suspensie. 

 

44. Din expresia ,, a trage…de coadă” lipseşte cuvântul: 

a) câinele; 

b) mâţa; 

c) ursul; 

d) taurul; 

e) vulpea. 

 

45. Cuvântul terifiant înseamnă: 

a) terorist; 

b) terorizat; 

c) teribil; 

d) îngrozitor; 

e) asurzitor. 

 

46. Seria ce conţine numai cuvinte derivate cu prefixe este: 

a) imposibil, interzis, răsucit; 

b) descătuşa, răzbuna, îmbuna; 

c) răsfrânge, împacheta, precaut; 

d) inovaţie, nefericit, preşcolar; 

e) refuz, refugiu, repetare. 

 

47. Sunt tranzitive toate verbele din seria: 

 

a) a transcrie, a promite, a avea, a invita, a convinge; 

b) a fi, a fugi, a cheltui, a şti, a supravieţui; 

c) a deveni, a ieşi, a trebui, a merge, a tăcea. 

d) a se uita, a se gândi, a părea, a alerga, a se opune. 

e) a reuşi, a crede, a ajunge, a bate, a face. 

 

48.   Numărul propoziţiilor din fraza ,, Atunci ieşind fata de zmeu cea mare şi uitându-se la soare se 

întoarse repede şi chemă pe mumă-sa şi pe soră-sa cea mică, ca să vină şi să vază minunea.”  ( 

Greuceanu) este: 

a) trei; 

b) patru; 

c) cinci; 

d) saşe; 

e) şapte. 

 

49. Indică numărul articolelor din enunţul: ,, - Asta-i fata moşneagului cea cuminte…îi răspunse moş 

Costache, făcând aluzie la o veche cunoştinţă a Vioricăi, din cel dintâi basm al nopţilor copilăriei.” ( 

M. Sadoveanu): 

a) cinci; 

b) şapte; 

c) opt; 

d) şase; 

e) mai mult de opt. 

 

50. Indică felul subiectului din enunţul: ,,Castelul tău de gheaţă l-am cunoscut, Gândire…” ( I.  Barbu): 

a) exprimat ,, castelul”; 
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b) exprimat ,, Gândire”; 

c) neexprimat-inclus; 

d) neexprimat-subînţeles. 

e) inexistent. 

 

51. În enunţurile de mai jos: 

Cine nu a aşteptat primǎvara cu tot sufletul ? Cine nu iubeşte mugurii verzi ai copacilor, ghioceii şi 

toporaşii ? 

    Numǎrul cuvintelor alcǎtuite din trei silabe este: 

a) trei;   b) patru;  c) cinci;  d) şase;  e) şapte. 

 

52. Conţin vocale în hiat toate cuvintele din seria: 

a) autor, jucǎrie, eroul;    

b) poezie, oaie, soare; 

c) ghiocel, liliac, lalea;    

d) verdeaţǎ, urzici, liliac ; 

e) muguri, flori, albine. 

 

53. Seria care conţine cuvinte aparţinând aceluiaşi câmp lexical este la punctul: 

 a) lalea, toporaşi, jucării, copii;   

 b) stejar, spanac, şoricei, sperietură; 

 c) floare, florar, florăreasă, florărie;   

 d) ghiocel, lalea, zambilǎ, liliac; 

 e) găină, pătrunjel, liliac, parfum. 

 

54. Cuvântul subliniat în proverbul de mai jos: 

  «Decât codaş în oraş, mai bine-n satul tău fruntaş» 

    Este cuvânt de bază pentru toate cuvintele (derivate) din seria : 

a) sătean, consătean, sat;  

b) sătean, consătean, satiric; 

c) sătean, consătean, satirǎ;    

d) oltean, brǎilean, moldovean; 

e) sătean, sătuc, săteancă. 

 

55.  Substantivul braţ este folosit cu sens propriu secundar în enunţul de la punctul : 

a) Pe bunica o doare braţul stâng din cauza reumatismului. 

b) Priveam braţele copacului înălţându-se spre cer. 

c) Din greşeală, Irinuca a rupt braţele păpuşii. 

d) Braţele balanţei se aflau în echilibru. 

e) Sufletul meu o aştepta cu braţele deschise. 

 

56. Conţine doar pronume nehotǎrâte seria de la punctul: 

a) fiecare, toţi, oricine, un, cutare; 

b) unul, vreunul, oricare, altul, cineva; 

c) cine, toţi, oricine, fieştecine, vreun; 

d) cineva, toţi, oricine, nimeni, altcineva; 

e) cineva, toţi, oricine, acesta, altcineva. 

 

 

57. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a) binecuvântare, bun gust, Târgul Secuiesc, rea-voinţǎ, rǎu de mare; 
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b) binecuvântare, bun-gust, Târgul-Secuiesc, reavoinţǎ, rǎu de mare; 

c) binecuvântare, bun-gust, Târgul Secuiesc, rea-voinţǎ, rǎu de mare; 

d) binecuvântare, bun-gust, Târgul Secuiesc, rea-voinţǎ, rǎu-de-mare; 

e) bine-cuvântare, bun-gust, Târgul-Secuiesc, rea-voinţǎ, rǎu de mare. 

 

58. În textul de mai jos: 

Ghiocei scoţându-şi timid cǎpşorul pur, pomi înmuguriţi, zambile parfumate... soare blând, speranţǎ... 

Învierea!  A venit primǎvara! 

Numǎrul cuvintelor care se încheie în semivocalǎ este: 

a) unu;   

b) doi;    

c) trei;    

d) patru;   

e) cinci. 

 

59. Conţine o propoziţie subordonatǎ predicativǎ fraza de la punctul: 

 

a) Oamenilor le place sǎ audǎ vorbe frumoase. 

b) Am aflat cǎ ne aşteaptǎ numai zile însorite. 

c) Mi se pare cǎ afarǎ este cam înnorat. 

d) Ana pǎrea cǎ se aflǎ cu gândul în altǎ parte. 

e) Important este sǎ îţi faci întotdeauna datoria. 

 

60. Încep cu silaba ta toate cuvintele din seria: 

a) tata, tabăra, tandru; 

b) tandru, tabla, taraf; 

c) tărcat, tablou, tanti; 

d) taler, talent, trandafir; 

e) tata, tabăra, taraf.. 

 

61. Grupul de litere ci reproduce un singur sunet în toate cuvintele din seria: 

a) bărci, ciment, recif; 

b) oricine, cineva, arici; 

c) ciorbă, muncit, cireşe; 

d) ciondăneală, citit, răcit; 

e) ciorăpel, ciomag, reci. 

 

62. Expresia «a pune degetul pe rană» are înţelesul: 

a) a găsi punctul sensibil al unei chestiuni; 

b) a îngriji pe cineva drag; 

c) a fi lipsit de milă; 

d) a pansa; 

e) a fi deosebit de curios. 

 

63. Cuvântul noaptea este adverb obţinut prin schimbarea valorii gramaticale în enunţul de la punctul: 

a) Noaptea îmi aduce spectacolul stelelor. 

b) Iubesc noaptea, cu misterele ei. 

c) În noaptea aceasta va veni Mos Craciun. 

d) Moş Craciun vine întotdeauna noaptea. 

e) În noaptea aceea n-am dormit din cauza emoţiilor. 
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64. Este exprimat prin verb la modul infinitiv subiectul de la punctul: 

 

a) M-a însufleţit întotdeauna bucuria de a citi cât mai mult. 

b) Dorinţa mea este de a ma juca toata ziua, ca să nu pierd nicio clipă. 

c) Mersul pe jos este sănătos. 

d) Este bine de ştiut ca Moş Crăciun se apropie de ţara noastră. 

e) A citi este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri pe care le putem avea. 

 

65. Au a doua silabă accentuată toate cuvintele din seria: 

 

a) brăduţ, globuri, bucurie, taină; 

b) cuminte, astâmpăr, bunătate, sinceritate; 

c) brăduţ, portocale, cozonaci, cadouri; 

d) sanie, reni, saci, cadouri; 

e) dorinţă, credinţă, părere, cadouri. 

 

66. Conţin acelaşi număr de silabe toate cuvintele din seria: 

 

a) săniuş, copii, derdeluş; 

b) dorinţă, vis, cadouri; 

c) portocale, cetina, braduţ; 

d) sărbătoare, împodobit, veselie; 

e) cozonaci, portocale, cadouri. 

 

67. Expresia «a pune beţe-n roate» are înţelesul: 

a) a porni la drum, a pleca; 

b) a face dificultaţi pentru a zădărnici o acţiune, un plan; 

c) a fi extrem de insistent; 

d) a sărăci; 

e) a construi într-un mod original. 

 

68. Sunt derivate cu acelaţi sufix (adjectival, al însuşirii) toate cuvintele din seria: 

a) auriu, burghiu, maroniu; 

b) lemnos, băţos, simandicos; 

c) tineresc, oltenesc, încălzesc; 

d) lemnos, băţos, frunzos; 

e) frumos, argintiu, studenţesc. 

 

69. . În enunţul de mai jos:  

Aşteptata iarnă vine mereu cu strălucirea ei unică şi cu magia Crăciunului.  

Sunetul i este vocală în toate cuvintele din seria:  

a) «vine», «strălucirea», «unică», «şi», «magia»;  

b) «iarna», «vine», «strălucirea», «unică», «şi», «magia»;  

c) «iarna», «vine», «strălucirea», «ei», «unică», «şi», «magia»;  

d) «vine», «strălucirea», «ei», «unică», «şi», «magia», «Crăciunului»;  

e) «iarna», «vine», «strălucirea», «ei», «unică», «şi», «magia», «Crăciunului».  

 

70. Expresia «a se întinde la caşcaval» are înţelesul: 

a) a fi înfometat; 

b) a persevera; 

c) a avea pretenţii exagerate; 
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d) a face caşcaval; 

e) a dori ceva bun de mâncare. 

 

71. Cuvântul o este adjectiv pronominal nehotărât în enunţul de la punctul: 

a) O zi este mai însorită, alta mai tristă, de aceea este important să ne păstrăm întotdeauna optimismul. 

b) O, ce mult ne învaţă experienţa! 

c) O vorbă bună te ajută şi în cele mai grele clipe. 

d) Am ascultat-o minute în şir, fascinată de harul ei de povestitor. 

e) Mi-am cumpărat o carte despre peşti şi două despre plantele de grădină. 

 

72.  În enunţul de mai jos:  

Întotdeauna am simţit că este bine să ne purtăm cu cei de lânga noi aşa cum am vrea să se poarte ei cu noi.  

Cuvântul cei este, din punct de vedere morfologic:  

a) articol demonstrativ;  

b) pronume personal;  

c) pronume demonstrativ de depărtare;  

d) adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare;  

e) substantiv.  

 

73. Primele patru verbe din enunţul de mai jos:  

Ştiam că mi-a fost dat să mă bucur de fiecare fleac al vieţii, să mă joc şi să fiu fericită.  

Sunt, în ordine, la diateza:  

a) activă – activă – reflexivă – reflexivă;  

b) activă – pasivă – reflexivă – reflexivă;  

c) activă – activă – activă – reflexivă;  

d) reflexivă – activă – activă – reflexivă;  

e) reflexivă – pasivă – activă – reflexivă.  

 

74. Grupul de litere che reproduce doua sunete în toate cuvintele din seria: 

a) chesea, ochean, ureche; 

b) cheag, (a) chema, cheie; 

c) chei, cheag, chel; 

d) chemare, chenar, cheie; 

e) chesea, ochean, veche. 

 

75. Expresia «a tăia frunză la câini » are înţelesul:  

a) a munci din greu;  

b) a fi un iubitor de animale;  

c) a persevera;  

d) a nu avea nicio ocupaţie serioasă;  

e) a se osteni pentru un scop nobil.  

 

76. În enunţurile de mai jos:  

 

O vorbă bună este mai importantă decât orice jucărie. Mi-ar fi plăcut să le pot oferi tuturor copiilor din lume 

ceea ce îşi doresc ca să fie fericiţi.  

 

În ordinea apariţiei, verbul a fi este folosit cu valorile:  

a) verb copulativ – verb auxiliar – verb predicativ;  

b) verb copulativ-verb auxiliar – verb copulativ;  

c) verb predicativ – verb auxiliar – verb predicativ;  
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d) verb predicativ – verb auxiliar – verb copulativ;  

e) toate verbele sunt copulative. 

 

77. În versul “ Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur ”, există (în ordinea în care apar): 

a. hiat + hiat + diftong + diftong 

b. diftong + diftong + diftong + diftong 

c. diftong + diftong + diftong + hiat 

d. hiat + hiat + diftong + hiat 

e. triftong + hiat + diftong. 

78. În enunţul O, cere-mi, Doamne, orice preţ/Dar dă-mi o altă soartă, cuvintele subliniate sunt, în ordine: 

a)  interjecţie, pronume personal; 

b) pronume personal, interjecţie; 

c) interjecţie, articol nehotărât; 

d) articol hotărât, numeral; 

e) pronume cu valoare neutră, adjectiv pronominal nehotărât. 

 

79. Interjecţia subliniată din propoziţia O, ce mă doare capul!, este: 

a) predicat verbal; 

b) complement circumstanţial de loc; 

c) nu are funcţie sintactică. 

d) subiect; 

e) nume predicativ. 

 

80. Indică predicatul/predicatele din versurile:,, La noi sunt codri verzi de brad/ Şi câmpuri de mătase...”  

a) un predicat nominal ,, sunt codri”; 

b) un predicat nominal cu nume predicativ multiplu ,, sunt codri şi câmpuri”; 

c) două predicate nominale ,, sunt codri şi ( sunt) câmpuri; 

d) un predicat verbal ,, sunt”; 

e) două predicate verbale. 

 

81.  Alege seria care cuprinde numai prefixoide:  

a) geo-, hidro-, -grama:  

b) –log, macro-, poli-;  

c) tele-, bio-, pseudo-;  

d) aero-, anti-, extra-,  

e) mono-, re-, poli-. 

 

82. Cuvântul hipersensibil este format prin:  

a) derivare;  

b) compunere;  

c) conversiune;  

d) derivare cu sufixe;  

e) derivare parasintetică. 

 

83.  Prefixoidele sunt:  

a) elemente de derivare, ataşate la începutul unui cuvânt;  

b) elemente de derivare ataşate la sfârşitul unui cuvânt;  

c) elemente de compunere ataşate la sfârşitul unui cuvânt;  

d) elemente de compunere ataşate la începutul unui cuvânt; 

e) cuvinte de bază cu o circulaţie relativ restrânsă.  
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84. Sunt numai locuţiuni conjuncţionale în seria: 

a) aduceri-aminte, din când în când, a-şi lua lumea-n cap, de-a dura; 

b) în faţă, în stânga, de jur-împrejurul, în urma; 

c) pentru ca să, chiar dacă, din cauza că, cu toate că; 

d) ca şi cum, de parcă, din cauză, chiar de; 

e) să, ca să, dacă, deoarece. 

 

85. ,, Ajunge” din enunţul ,, Ajunge cât ai plâns.” este: 

a) predicat nominal; 

b) predicat verbal; 

c) predicat nominal incomplet; 

d) nu are funcţie sintactică; 

e) predicat verbal exprimat prin verb la diateza pasivă. 

 

86.  În enunţul: „Moromete avea acel fel uimitor al său de a fi, de a vedea lumea şi faptele.” cuvântul 

subliniat are funcţie sintactică de:  

a) predicat verbal;  

b) subiect; 

c) atribut; 

d) complement direct; 

e) nume  predicativ. 

 

87. În seria de cuvinte „familia”, „lumea”, „acelea”, „ideal”, „poartă” numărul celor care conţin vocale în 

hiat este de:  

a) două;  

b) patru;  

c) trei;  

d) cinci;  

e) şase. 

 

88. Seria care conţine numai substantive de genul neutru este: 

 a) băiat, erou, vacanţă, picior; 

 b) ureche, mal, pupăză, tei;  

 c) drum, leac, ajutor, cuvânt;  

 d) faptă, vorbă, grijă, funie; 

 e) trandafir, basma, tablou.  

 

89. În enunţul: „Casa lor era pe marginea lacului.”, cuvântul subliniat are valoare morfologică de:  

 a) pronume personal; 

 b) pronume posesiv;  

 c) pronume reflexiv; 

 d) adjectiv pronominal posesiv;  

 e) articol hotărât. 

 

90. Valoarea morfologică şi cazul cuvântului „acela” din enunţul: „Acela a fost cel mai bun sfat pe care mi 

l-a dat.”, sunt:  

a) pronume demonstrativ de apropiere, cazul nominativ;  

b) pronume demonstrativ de depărtare, cazul nominativ;  

c) pronume demonstrativ de identitate, cazul nominativ;  

d) pronume demonstrativ de depărtare, cazul acuzativ; 

e) articol demonstrativ, fără funcţie sintactică.  
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91. Propoziţia subiectivă introdusă prin conjuncţia „că” se află în fraza:  

 a) Cred că se va însănătoşi repede. 

 b) Problema este că nu a reuşit. 

 c) Este bine că s-a pregătit pentru examen.  

 d) Ideea că vom pleca împreună este inspirată.  

 e)  Trebuie să reuşim că aşa e bine. 

 

92. Enunţul al cărui predicat este exprimat prin verb la diateza pasivă este:  

 

 a) Copiii se joacă în grădină. 

 b) El îşi aduce aminte de vacanţă.  

 c) Adrian şi-a uitat bicicleta acasă.  

 d) Plăcinta a fost mâncată de ea. 

 e) Se spală de câte ori e cazul.  

 

93. Forma corectă a imperativului este:  

a) nu fă;  

b) nu zi;  

c) nu te du;  

d) nu face;  

e) nu treci. 

 

94. În enunţul: „A hotărât să cheltuiască jumătate din câştig.” numeralul este:  

 a) fracţionar, valoare substantivală;  

 b) fracţionar, valoare adjectivală;  

 c) fracţionar, valoare adverbială;  

 d) colectiv, valoare substantivală; 

 e) adverbial, valoare adverbială. 

 

95. Subiectul din propoziţia: „Învăţam mai bine anul trecut.” este: 

a) subînţeles;  

b) exprimat;  

c) nedeterminat;  

d) inclus;  

e) nu există.  

 

96. Propoziţia al cărei subiect este exprimat prin verb la supin este:  

a) De cântat este uşor. 

 b) A citi este o plăcere. 

c) S-a plictisit de citit. 

d) Maşina este de cusut. 

e) Am de cântat un cântec celebru.  

 

97. În propoziţia: „A dat fân la cai.” cuvântul subliniat are valoare morfologică de:  

 a) prepoziţie; 

 b) verb predicativ;  

 c) verb copulativ;  

 d) verb auxiliar; 

 e) adverb. 
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98. În enunţul: „Scriitorul a închinat numeroase pagini celebrului munte.” cuvintele subliniate sunt:  

 a) ambele în genitiv; 

 b) ambele în dativ; 

 c) primul în dativ, al doilea în nominativ;  

 d) primul în genitiv, al doilea în nominativ;  

 e) ambele în acuzativ. 

 

99. În enunţul: „Prietenul meu este nespus de trist.” structura subliniată reprezintă:  

 a) adjectiv la gradul superlativ relativ de superioritate;  

 b) adverb + prepoziţie + adjectiv; 

 c) locuţiune adverbială + adjectiv; 

 d) locuţiune prepoziţională + adjectiv; 

 e) prepoziţie +  prepoziţie + adverb. 

 

100. În propoziţia: „S-a aşezat înaintea ta.” există:  

 a) pronume posesiv, caz acuzativ; 

 b) pronume posesiv, caz genitiv;  

 c) adjectiv pronominal posesiv, caz acuzativ; 

 d) adjectiv pronominal posesiv, caz genitiv;  

 e)  pronume personal, caz genitiv. 

 

101. În propoziţia: „Îi este milă de animale”, structura subliniată este alcătuită din: 

 a) pronume personal în dativ + verb predicativ + substantiv în nominativ; 

 b) pronume personal în dativ + verb copulativ + substantiv în nominativ;  

 c) pronume personal în dativ + verb copulativ + substantiv în acuzativ;  

 d) pronume personal în dativ + verb predicativ + substantiv în acuzativ;  

 e) verb predicativ+ verb copulativ + substantiv în acuzativ.  

 

102. În propoziţia: „Ce frumos cântă!” cuvântul „ce” este:  

 a) pronume interogativ; 

 b) adverb de mod; 

 c) adjectiv pronominal interogativ;  

 d) interjecţie; 

 e)  adjectiv pronominal relativ. 

 

103. În propoziţia: „S-a oprit în faţă”, grupul de cuvinte „în faţă” este:  

 a) prepoziţie + substantiv nearticulat;  

 b) locuţiune prepoziţională; 

 c) locuţiune adverbială; 

 d) prepoziţie + adverb;  

 e) locuţiune interjecţională.  

 

104. În enunţul: „Dragă prietene, am primit scrisoarea ta.”, cuvântul subliniat este:  

 

a) atribut adjectival, caz vocativ;  

b) fără funcţie sintactică, caz vocativ;  

c) atribut adjectival, caz nominativ;  

d) subiect, caz nominativ; 

e) atribut adjectival, caz acuzativ.  

 

105. În fraza: „Nu întotdeauna maşina e ce-şi închipuie omul.”, predicatul primei propoziţii este:  
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 a) nominal;  

 b) nominal incomplet; 

 c) verbal; 

 d) exprimat prin verb impersonal;  

 e) maşina e. 

 

106. Fraza care conţine o propoziţie predicativă este:  

 

a) Se făcea că eram la mare şi ne plimbam pe faleză;  

b) Părea că totul s-a terminat;  

c) Îmi pare că te lauzi cam mult;  

d) Soluţia aceasta pare să fie rezonabilă;  

e) Ajunsesem unde mi-am propus, adică la mare.  

 

107. Fraza care conţine o propoziţie completivă directă având ca termen regent o interjecţie este: 

 

 a) Hai să-ţi arăt ceva.  

 b) Vino să-ţi arăt ceva. 

 c) Iată că ne-am întâlnit. 

 d) Hai să ne jucăm. 

 e) Tic-tac face ceasul pe care îl ştim cu toţii. 

  

108. Cuvântul: „(a) închipui” este:  

a) un derivat parasintetic; 

b) format prin derivare cu prefix;  

c) format prin compunere;  

d) format prin conversiune;  

e) derivare cu sufix. 

 

109. Cuvântul „geamgiu” are:  

 a) un diftong;  

 b) doi diftongi; 

 c) un triftong;  

 d) un hiat;  

 e) două hiaturi. 

  

110. În propoziţia „El se bucură de aceste rezultate ale clasei noastre.” pronumele personal este:  

 

 a) „se”, cazul acuzativ;  

 b) „aceste”, cazul acuzativ; 

 c) „el”, cazul nominativ;  

 d) „noastre”, cazul genitiv;  

 e)   subiect inclus. 

 
111. Sunt de conjugarea I verbele din seria:  

a) a merge, a scrie;  

b) a coborî, a privi; 

c) a desena, a dansa;  

d) a veghea, a vedea;  

e) a chefui, a trece. 

 
112. Indicaţi enunţul în care verbul este la diateza pasivă:  
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 a) Noi suntem dispuşi să participăm; 

 b) Ei au fost mereu invitaţi la petreceri;  

 c) Primăvara, pomii sunt înfloriţi;  

 d) Omul acesta este limitat; 

 e) Ei se laudă cu rezultatele obţinute. 

 
113. Interjecţia din enunţul: „Am ştiut întotdeauna că e vai de el.” are funcţia sintactică de:  

 a) predicat verbal; 

 b) nume predicativ;  

 c) complement circumstanţial de mod;  

 d) fără funcţie sintactică;  

 e) subiect. 

  

114. Marcaţi seria în care acordul nu este respectat:  

 

 a) toţi copii, toţi maiştri; 

 b) trei fluvii, trei hangii;  

 c) ambii vizitii, ambii hangii;  

 d) toate surorile, toate verile;  

 e) ambilor elevi, ambii elevi.  

 

115. În propoziţia: „Atunci i-a venit cea mai bună idée.” cuvântul „idee” este:  

 

 a) complement direct; 

 b) subiect; 

 c) complement circumstanţial de mod;  

 d) complement indirect;  

 e) nu are funcţie sintactică. 

 
116. Verbul „a fi” este scris corect:  

a) Fii sever, dar nu fii rău!;  

b) Fi sever, dar nu fi rău!;  

c) Fi-i sever, dar nu fi-i rău!;  

d) Fii sever, dar nu fi rău! 

e) Să fii venit şi tu, era bine. 

 
117. În enunţul: „Fireşte că natura renaşte în fiecare primăvară.” cuvântul „fireşte” este:  

a) adverb, complement circumstanţial de mod;  

b) adverb, predicat verbal;  

c) verb, predicat verbal;  

d) substantiv, nume predicativ. 

e) adverb, fără funcţie sintactică.  

 
118. A doua propoziţie din fraza: „Ea pleacă fruntea-n pace, răspunde căpitanul ....” (V. Alecsandri) este:  

 

 a) propoziţia incidentă principală;  

 b) propoziţie incidentă secundară; 

 c) propoziţie subiectivă; 

 d) propoziţie predicativă; 

 e) modală.  

 

119. În propoziţia: „Zmeii au furat soarele şi luna de pe cer” subiectul este: 
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a) ,,soarele şi luna”; 

 b) „cer”; 

 c) „zmeii”; 

 d) subînţeles; 

 e) nedeterminat. 

 

120. Fraza: „Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge” este alcătuită din:  

 a)  subiectivă +  principală;  

 b) principală +  subiectivă;  

 c) două propoziţii principale; 

 d) principală +  predicativă; 

 e) principală + modală. 

 

121. În propoziţia: „Noaptea o petrecură sfătuind împrejurul focurilor aprinse.” predicatul este:  

a) „sfătuind”;  

b) „petrecură”; 

 c) „o petrecură”;  

d) „aprinse”  

e) ,,o petrecură sfătuind”. 

 

122. În propoziţia: „Lumina palidă se revărsa pe pământ” atributul este:  

a) verbal;  

b) adjectival; 

c) adverbial;  

d) substantival; 

e) interjecţional. 

 
123. Predicatele din versurile: „Eu sunt luceafărul de sus, /Iar tu să-mi fii mireasă.” (M. Eminescu) sunt:  

a) verbal, nominal;  

b) nominal, verbal;  

c) nominale în ambele cazuri; 

 d) verbale în ambele cazuri; 

 e) există un singur predicat. 

 
124. Cuvântul subliniat din versul: „Nu plâng că mi-e de Leana teamă.” (G. Coşbuc) este: 

 a) nume predicativ;  

 b) complement direct; 

 c) subiect; 

 d) atribut; 

 e) complement circumstanţial de mod. 

 
125. În versul: „Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.” (M. Eminescu) ultimele două subordonate 

sunt:     

         a) atributive;  

         b) circumstanţiale de mod;  

         c) concesive;  

         d) consecutive; 

         e) condiţionale. 

 
126. Seria care conţine cuvinte corect despărţite în silabe este: 

 a) în-ver-zit, toţi, plim-ba-re, mi-ste-rul; 

 b) în-ver-zit, to-ţi, plim-ba-re, mis-te-rul;  

 c) în-ver-zit, toţi, pli-mba-re, mis-te-rul;  
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 d) în-verz-it, toţi, plim-ba-re, mis-te-rul; 

 e) ci-u-dă; ha-in; coo-pe-ra, cod-ru. 

 
127. Cuvântul „altruist” este:  

a) regionalism;  

b) neologism;  

c) arhaism; 

d) cuvânt popular; 

e) element de argou. 

 
128. În contextul „Binele este dorit fiecăruia dintre noi.”, cuvântul subliniat s-a format prin: 

 a) conversiune; 

 b) compunere; 

 c) derivare cu sufix; 

 d) derivare cu prefix; 

 e) format prin derivare în serie. 

 
129. În contextul: „În port era o atmosferă insolită.”, cuvântul subliniat are sensul: 

 a) fără soare; 

 b) însorită; 

 c) solitară; 

 d) senină; 

.e) neobişnuită.  

 

130. . În enunţul: „Iarba pare de omăt”, verbul subliniat este la conjugarea:  

a) I; b) a IV-a; c) a II-a; d) a III-a; e) I/a II-a  

 
131. În enunţul: „Spre a merge la Almaş, pe drumul cel mare, ar fi trebuit să suim un deal”, există:  

 a) 4 prepoziţii; 

 b) 3 prepoziţii; 

 c) 5 prepoziţii; 

 d) 6 prepoziţii; 

 e) 2 propoziţii.  

 
132. Seria care conţine numai substantive defective de plural este: 

 

 a) lapte, cinste, miere, box, Buzău;  

 b) lapte, lene, cimbru, box, Bucegi;  

 c) lapte, cinste, miere, box, boală;  

 d) lapte, cinste, cimbru, fotbal, icre; 

 e) câlţi, Iaşi, fier, unt, crez. 

 

133. În enunţul „Mingea lui este albă, iar a lui Mihai este roşie.”, valorile morfologice ale cuvântului „lui” sunt, 

în ordine:  

 a) articol hotărât proclitic, pronume personal; 

 b) articol hotărât proclitic, pronume posesiv;  

 c) pronume personal, articol posesiv;  

 d) pronume personal, articol hotărât; 

 e) pronume posesiv, articol hotărât enclitic. 

 
134. În contextul: „Copacul de acolo e verde”, structura subliniată are funcţia sintactică de: 

 a) complement circumstanţial de loc; 

 b) atribut substantival prepoziţional;  
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 c) atribut adverbial; 

 d) atribut verbal; 

 e) complement direct. 

 

135. În contextul: „Cartea aceasta a fost mai puţin interesantă decât celelalte”, adjectivul „interesantă” se află la 

gradul:  

a) comparativ de inferioritate;  

b) comparativ de superioritate; 

c) comparativ de egalitate;  

d) superlativ relativ de inferioritate; 

e) superlativ absolut. 

 
136. În contextul: „Mi-am adus aminte de tine”, predicatul este exprimat prin: 

a) verb predicativ;  

b) verb copulativ;  

c) interjecţie predicativă; 

d) locuţiune verbală; 

e) adverb predicativ. 

 

137. În contextul: „Trei porumbei erau în parc”, cuvântul subliniat are valoare morfologică de: 

a) numeral cardinal cu valoare adjectivală;  

b) numeral cardinal cu valoare substantivală; 

c) numeral cardinal cu valoare adverbială;  

d) numeral ordinal; 

e) numeral fracţionar cu valoare substantivală.  

 

138. În enunţul: „Prietenul nostru a venit ieri”, cuvântul subliniat are valoare morfologică de:  

 a)  pronume posesiv; 

 b)  adjectiv pronominal de întărire;  

 c)  adjectiv pronominal posesiv; 

 d)  pronume personal; 

 e)  pronume de întărire.  

 

139. În contextul: „Înoată contra curentului.”, prepoziţia subliniată cere cazul:  

 a) dativ; 

 b) acuzativ;  

 c) genitiv; 

 d) nominativ; 

 e) vocativ. 

 

140. În enunţul: „Şi-a uitat pălăria.”, cuvântul subliniat are funcţia sintactică de:  

 a) atribut pronominal;  

 b) complement indirect; 

 c) complement direct; 

 d) subiect; 

 e) nu are funcţie sintactică.  

 
141. În enunţul: „Ioane, vino aici!”, virgula desparte: 

 a) substantivul în vocativ de restul enunţului;  

 b) verbul la imperativ de restul enunţului;  

 c) subiectul de predicat;  

 d) două propoziţii coordonate prin juxtapunere; 

 e) o apoziţie simplă de restul propoziţiei. 
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142.În enunţul: „Maria, Ioana şi Mihai au plecat în vacanţă.”, tipul subiectului este:  

a) multiplu;  

b) simplu;  

c) subînţeles;  

d) inclus; 

e) nedeterminat. 

 
143. În structura: „A rupt-o la fugă”, cuvântul subliniat are funcţie sintactică de:  

 a) complement direct; 

 b) nu are funcţie sintactică; 

 c) complement indirect;  

 d) atribut pronominal; 

 e) subiect. 

  

144. Sinonimele adjectivului „ambiant” sunt: 

a) ambiental, înconjurător;  

b) îmbietor, primitor; 

c) agreabil, atrăgător;  

d) natural, neartificial; 

e) original; fermecător. 

 

145. Câte litere şi câte sunete sunt în cuvântul „xerox”: 

 

a) cinci litere şi şapte sunete;  

b) cinci litere şi şase sunete; 

c) cinci litere şi cinci sunete;  

d) cinci litere şi patru sunete; 

e) cinci litere şi trei sunete. 

 

146. Sunt formate prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului, toate cuvintele din seria: 

a) consecvent, fântână, justiţiar, roşu; 

b) antiuman, decolorant, precontractual, TAROM; 

c) gestiune, idilă, martor, influenţă; 

d) diagramă, idol, fără, termal; 

e) (coboară) uşor, aspru, deştept. 

 

147. Indică varianta în care paronimele sunt incorect folosite în contexte: 

 

a) Eu sunt solidar cu cei oneşti. Geniul este solitar şi neînţeles. 

b) Biografia poetului este necunoscută. Bibliografia şcolară este obligatorie. 

c) Substanţa era insolubilă. Firma devenise insolvabilă. 

d) A învestit în afacerea familiei. În urma concursului a fost investit în funcţia de director. 

e) Temporar, ne mai vizitează. E un gest familiar. 

 

148. Sunt scrise conform normelor în vigoare cuvintele din seria: 

 

a) mai-mult-ca-perfect, proces verbal, floarea soarelui; 

b) viţă-de-vie, nou născut, traista ciobanului; 

c) prim ajutor, prim-ministru, regina-nopţii; 

d) arbore de cacao, unt de lemn, gura-leului; 

e) nu- mă-uita, traista- ciobanului, viţă de vie. 
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149. Locuitorul oraşului Sinaia se numeşte: 

a) sinaiot; b) sinăian; c) sinaiez; d) siamez; e) sineoit. 

 

150. Sunt substantive epicene cuvintele din seria: 

a) girafă, lebădă, elefant, cocostârc;  

b) bou, vacă, gâscă, curcan; 

c) lup, leu, tigru, iepure;  

d) găină, vulpe, urs, canar;  

e) raţă, arici, penguin, papagal. 

 

151. Valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunţul: „Vine cineva şi pe la noi” este : 

a) pronume nehotărat;  

b) pronume personal; 

c) pronume posesiv; 

 d) pronume relativ; 

e) pronume reflexiv. 

 

152. Indică varianta în care predicatul este exprimat printr-o interjecţie predicativă: 

a) Iată că vine cavaleria! 

b) Deodată am auzit: trosc! pleosc!; 

c) Conducătorul a dat comanda: hei-rup! 

d) Caii veneau teleap! teleap! 

e) Oful inimii era mare. 

 

153. Grobian nu înseamnă: 

a) cocoşat; 

b) necioplit; 

c) grosolan;  

d) bădăran; 

e) needucat. 

 

154. În enunţul: N-a venit din cauza furtunii – „din cauza furtunii” este: 

a) complement indirect; 

b) complement circumstanţial de cauză; 

c) complement condiţional;  

d) complement circumstanţial de timp; 

e) complement circumstanţial de mod. 

 

155.Care dintre următoarele structuri nu sunt pleonastice? 

 

 a) telecomandă de la distanţă; 

 b) panaceu universal; 

 c) scurtă alocuţiune;  

 d) aniversăm încheierea căsătoriei; 

 e) coborâre la subsol. 

 

156.Adjectivul pronominal demonstrativ este corect în enunţul:  

a) A ales aceiaşi variantă. 

b) Aceea elevă a câştigat concursul. 

c) Aceiaşi fete i se cuvine premiul. 

d) Fata acea este colega mea. 
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e) Părerea aceleiaşi fete e de apreciat. 

 

157.Cuvântul subliniat din enunţul ,, Frumosul e un principiu estetic.” este format prin: 

a) derivare parasintetică; 

b) compunere; 

c) conversiune; 

d) derivare cu sufix; 

e) derivare cu prefix. 

158. Între cuvintele efemer/etern există o relaţie de : 

a) sinonimie; 

b) antonimie; 

c) paronimie; 

d) omonimie; 

e) nu există nicio relaţie. 

 

159. Adverbul are funcţie de predicat în enunţul:  

a) Poate va veni azi. 

b) Problemele de azi sunt importante. 

c) Acolo a ajuns. 

d) Poate că va veni. 

e) El e probabil cel mai bun. 

 

160. În propoziţia: ,, Ioane, am plecat la mare! subiectul este; 

a ) Ioane; 

b) inclus; 

c) subînţeles; 

d) nu există; 

e) mare. 

 

161.Adjectivul este complement circumstanţial de mod în enunţul: 

 

a) De mic era foarte apreciat de toţi. 

b) De supărat, nu a mai scos niciun cuvânt. 

c) Era mai mult mort decât viu. 

d) Căţelul e blând. 

e) De harnic a reuşit în viaţă. 

 

162. Verbul este la diateza pasivă în enunţul: 

a) Cărţile au fost cumpărate. 

b) Cărţile sunt interesante. 

c) Caietul este ordonat. 

d) Pomii sunt înverziţi. 

e) Tăcerea este de aur. 

 

163.Fraza ,, Cine a învăţat a devenit ce a vrut” este formată din: 

 

a) subiectivă+ principală+predicativă; 

b) predicativă+ principală+predicativă; 

c) subiectivă+principală+completivă directă; 

d) subiectivă+principală+subiectivă; 

e) completivă directă+ principală+predicativă. 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 25 

 

164.Cuvâtul ,, ghiveci” este format din: 

a ) 7 litere, 7 sunete; 

b) 7 litere, 6 sunete; 

c) 7 litere, 4 sunete; 

d) 7 litere, 5 sunete; 

e) 7 litere, 8sunete. 

 

165. Cuvâtul ,, decrepit” înseamnă: 

a) ramolit; 

b) singuratic; 

c) neîncrezător; 

d) decepţionat; 

e) încreţit. 

 

166.Sinonimul cuvâtului simulacru este: 

a) stimulator; 

b) stimulent; 

c) crematoriu; 

d) aparenţă înşelătoare; 

e) inseminare. 

 

167. Dubletul în care există antonime este: 

a) celibatar-căsătorit; 

b) natriu-sodiu; 

c) coarne-cornuri; 

d) virtuos-virtuoz; 

e) faţetă-faţadă. 

 

168. Câte greşeli de ortografie există în enunţul:,, Cenuşiii nori crează panică, speriindui pe copii noştrii.”  

a) două; 

b) patru; 

c) cinci; 

d) trei; 

e) şase. 

 

169. Precizează felul subordonatei din enunţul: ,, Era să cad.”: 

a) subiectivă; 

b) predicativă; 

c) completivă directă; 

d) temporală; 

e)completivă indirectă. 

 

170. Litera x este redată prin sunetele gz în seria: 

a) exil, exod, Alexandru; 

b) exact, exemplu, exerciţiu; 

c) xerox, a executa, extremitate; 

d) expert, axă, a expune; 

e) exuvii, exasperat, extern.  

 

171. Cuvântul subliniat din enunţul: ,, A mâncat de două ori.” este: 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 26 

a) numeral fracţionar; 

b) numeral distributiv; 

c) numeral multiplicativ; 

d) numeral cardinal; 

e) numeral adverbial. 

 

172. Cuvântul subliniat din enunţul: ,, L-am trimis după cules mure.” are funcţie sintactică de: 

a) complement circumstanţial de timp; 

b) complement direct; 

c) complement circumstanţial de mod; 

d) complement circumstanţial de scop; 

e) complement circumstanţial de cauză. 

 

173.Indică forma corectă: 

a) exaltează; 

b) aşează; 

c) înşeală; 

d) greşală; 

e) seringă, 

 

174. În care dintre fraze există o consecutivă: 

a) Ideea era să câştig. 

b) Ştiu cum vom acţiona. 

c)  A studiat atât de intens încât a reuşit la examen. 

d) Unde nu ştie, întreabă. 

e) E mereu bine să câştigi la loto. 

 

175. Seria care conţine doar adjective fără grad de comparaţie este: 

 

a) harnic, vioi, superior; 

b) optim, bun, tăcut; 

c) viu, interior, unic; 

d) absent, complet, corupt; 

e) echivoc, feroce, acru. 

 

176. Sensul unităţii frazeologice  rara avis este: 

a) pasăre rară; 

b) aviz rar; 

c) lipsă de atenţie: 

d) ocazie unică; 

e) cuvânt de legătură. 

 

177. Cuvântul subliniat din enunţul ,, Mi-e atât de cald.” este: 

 

a) complement circumstanţial de mod; 

b) complement indirect; 

c) subiect; 

d) complement direct; 

e) nume predicativ. 

 

178. În enunţul ,, De cine te temi?” pronumele are funcţie de: 
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a) complement indirect; 

b) subiect; 

c) complement direct; 

d) complement de agent; 

e) complement circumstanţial de mod. 

 

179. ,, Ce” din enunţul ,, Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.” este: 

 

a) complement indirect; 

b) subiect; 

c) complement direct; 

d) nu are funcţie sintactică; 

e)  complement circumstanţial de mod. 

 

180. Este propoziţie simplă cea de la varianta: 

a) Pleacă, măi băiatule! 

b) Lasă-mă! 

c) Îmi place îngheţata. 

d) Pe cine cauţi? 

e) A fi mai atent e un lucru bun. 

 

181. Precizează cazul structurii subliniate: ,, A zburat deasupra noastră.” 

a) acuzativ; 

b) dativ; 

c) genitiv; 

d) nominativ; 

e) vocativ. 

 

182. În cazul vocativ, adjectivul are funcţie sintactică de: 

a) atribut adjectival; 

b) nume predicativ; 

c) nu are funcţie sintactică; 

d) apoziţie; 

e) subiect. 

 

183. Ca nume predicativ, adjectivul stă în cazul: 

a) Nominativ; 

b) Acuzativ; 

c) Dativ; 

d) Genitiv; 

e) Vocativ. 

 

184. Adjectivele biet, biata pot sta: 

a) numai înaintea substantivului; 

b) numai după substantiv; 

c) şi înainte şi după substantiv; 

d) doar pe lângă pronume; 

e) numai lângă numeral. 

 

185. În enunţul ,, Gândirea lui este cam limitată.”, construcţia subliniată este: 
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a) predicat nominal cu nume predicativ-adjectiv; 

b) predicat verbal-diateza pasivă; 

c) predicat nominal cu nume predicativ-adverb; 

d) verb personal + complement circumstanţial de mod; 

e) predicat nominal incomplet. 

 

186. În propoziţia ,, Nu asculta pe nimeni de răsfăţată.”, cuvântul subliniat este:  

a) adjectiv, complement indirect; 

b) adjectiv, complement circumstanţial de mod; 

c) adjectiv, complement circumstanţial de cauză; 

d) verb la participiu, atribut verbal; 

e) adverb, complement circumstanţial de mod. 

 

187. Sintagma din propoziţia ,, A mâncat o bătaie soră cu moartea.” conţine: 

a) două substantive; 

b) o locuţiune adjectivală; 

c) o locuţiune adverbială; 

d) o locuţiune substantivală; 

e) nu are valoare morfologică. 

 

188. Construcţia subliniată din propoziţia ,, Va rămâne pe drumuri dacă nu va învăţa.” Este: 

      a) substantiv, complement circumstanţial de loc 

b) locuţiune adjectivală, nume predicativ; 

c) substantiv, complement circumstanţial de mod; 

d) locuţiune adjectivală, complement circumstanţial de mod; 

e) substantiv, complement circumstanţial de cauză. 

 

189. În propoziţia ,, Trăieşte din bani de căpătat.”, structura subliniată este:  

a) verb la supin, atribut; 

b) verb la participiu, atribut; 

c) locuţiune verbală, nume predicativ; 

d) locuţiune adjectivală, atribut; 

e) substantiv, complement circumstanţial de mod. 

 

190. Articolul hotărât este prezent în conversiunea unor: 

     a) pronume, prepoziţii, adjective; 

     b)  adverbe, conjuncţii, substantive; 

     c)  pronume, numerale, adverbe; 

     d) adjective, adverbe, verbe; 

     e) conjuncţii, interjecţii, prepoziţii. 

 

191. În propoziţia ,, A cui fată eşti tu?”, a este: 

a) prepoziţie; 

b) verb; 

c) articol posesiv; 

d) articol hotărât; 

e) articol demonstrativ. 

 

192. În propoziţia ,, O mască plânge şi alta râde.”, o este: 

a) articol nehotărât; 

b) numeral cardinal; 
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c) pronume personal; 

d) adjectiv pronominal nehotărât; 

e) adjectiv pronominal demonstrativ. 

 

193. În propoziţia ,, Magazinele sunt pline de marfă”, cuvântul subliniat este: 

a) complement direct; 

b) complement indirect; 

c) complement de agent; 

d) complement circumstanţial de cauză; 

e) complement circumstanţial de mod. 

 

194. În propoziţia  ,, Aşa a ajuns ea cumnată mamei mele.”, substantivul ,, mamei” este în cazul:  

a) Nominativ; 

b) Acuzativ; 

c) Dativ; 

d) Genitiv; 

e) Vocativ. 

 

195. Complementul de agent stă numai în cazul: 

a) Nominativ; 

b) Acuzativ; 

c) Dativ; 

d) Genitiv; 

e) Vocativ. 

 

196. Grupa de substantive ale căror forme de plural au înţelesuri diferite este: 

a) curent, bucată, bandă; 

b) apă, viaţă, pom; 

c) cap, plop, teatru; 

d)lene, sete, stea; 

e) dreptate, tenis, vodă. 

 

197. Cuvintele subliniate din expresiile beat turtă, gol puşcă, s-a dus glonţ sunt: 

a) substantive; 

b) adjective; 

c) adverbe; 

d) prepoziţii; 

e) fără valoare morfologică. 

 

198. Cuvintele duet, terţă, tripletă, terţetă sunt: 

a) numerale; 

b) substantive cu sens colectiv; 

c) adjective; 

d) adverb; 

e) pronume. 

 

199. Numeralul poate fi termen regent pentru: 

a) complement direct; 

b) complement indirect; 

c) complement de agent; 

d) atribut; 
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e) complement circumstanţial de mod. 

 

200. Construcţiile de aceea, afară de aceasta, cu toate acestea sunt: 

a) pronume demonstrative; 

b) locuţiuni adverbiale; 

c) locuţiuni pronominale; 

d) locuţiuni adjectivale; 

e) locuţiuni conjuncţionale. 

 

201.  În propoziţia  ,, Rău faci, rău găseşti.”, cuvântul ,, rău” este: 

a) substantiv; 

b) adjectiv propriu-zis; 

c) adverb; 

d) adjectiv pronominal; 

e) interjecţie. 

 

202. Prin conversiune, pronumele relativ ,, ce” devine: 

a) adjectiv, adverb, interjecţie; 

b) prepoziţie, adverb, interjecţie; 

c) conjuncţie, prepoziţie, interjecţie; 

d) adjectiv, adverb, substantiv; 

e)  articol, adjectiv, interjecţie. 

 

203. În propoziţia ,, Un elev a venit, altul a plecat” , cuvântul subliniat este: 

a) articol nehotărât; 

b) pronume demonstrativ; 

c) numeral cardinal; 

d) adjectiv pronominal demonstrativ; 

e) adjectiv pronominal nehotărât. 

 

204. Pronumele relativ ,, cine” este variabil după: 

a) gen; 

b) număr; 

c) gen şi număr; 

d) persoană şi caz; 

e) caz. 

 

205. Cuvintele mata, matale, cutare, cutărică sunt : 

a ) forme pronominale regionale; 

b) substantive; 

c) adjective pronominale; 

d) articole; 

e) adverbe. 

 

 

206. În propoziţia ,, Tot mai citesc măiastra-ţi carte.”, cuvântul subliniat este: 

   

a) pronume nehotărât; 

b) adverb; 

c) substantiv; 

d) adjectiv; 
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e) prepoziţie. 

 

207. În propoziţia ,, Am citit numai o dată lecţia”, o este: 

a) articol nehotărât; 

b) parte componentă a numeralului; 

c) pronume personal; 

d) pronume cu valoare neutră; 

e) adjectiv pronominal nehotărât. 

 

  208. Când nu are funcţie sintactică, pronumele personal de persoana a II-a poate sta în cazul: 

 a) Nominativ; 

 b) Acuzativ; 

 c) Dativ; 

 d) Genitiv; 

 e) Vocativ. 

 

209. Atributul adjectival din propoziţia ,, Intra  încet în casa noastră.” este în cazul: 

a) Nominativ; 

b) Acuzativ; 

c) Dativ; 

d) Genitiv; 

e) Vocativ. 

 

210. Substantivul din propoziţia ,, Iată satul meu.” este: 

a) subiect; 

b) complement direct;  

c) complement indirect;  

d) nu are funcţie; 

e) atribut. 

 

211. Marcaţi enunţul în care se află un complement direct: 

a) Ce se aude? 

b) Nu poate înainta. 

c) Se aude strigând. 

d) Îmi place prăjitura. 

e) Trebuie să plecăm acum. 

 

212. Pronumele ,, ce” este complement direct in enunţul: 

a) Pe ce te bazezi? 

b) Am aflat ce temă avem. 

c) Ce-ai mai putea să-mi spui? 

d) Cu ce ai scris? 

e) De ce ai lipsit? 

 

213. Verbele reflexive impersonale se zice, se spune cer:  

a) subiect; 

b) complement direct; 

c) complement indirect; 

d) atribut; 

e) complement circumstanţial de cauză. 
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214. Subordonata din fraza ,, Te nelinişteşte ce-ai aflat de la el.” este: 

a) completivă  directă; 

b) atributivă; 

c) subiectivă; 

d) circumstanţială de timp; 

e) cauzală. 

 

215. Marcaţi enunţul în care complementul indirect se introduce prin prepoziţia pentru: 

a) Învăţăm pentru examen; 

b) Pentru un cui, pierzi o potcoavă; 

c) O culegere de probleme este necesară pentru fiecare elev. 

d) Cartea pentru tine este aici. 

e) Pentru mama sunt florile. 

 

216. Construcţia subliniată din propoziţia ,, Are mai puţine greutăţi faţă de alţii.” este: 

a) complement circumstanţial de mod; 

b) atribut; 

c) complement indirect; 

d) complement circumstanţial de timp; 

e) complement circumstanţial de cauză. 

 

217. Prima propoziţie din fraza: ,, Unde n-am eu aşa o mamă, că ce m-aş bucura!” este : 

a) circumstanţială de loc; 

b) condiţională; 

c) principală; 

d) temporală; 

e) cauzală. 

 

218. Propoziţiile din zicala ,, Unde dai şi unde crapă.” Sunt: 

a) amândouă circumstanţiale de loc; 

b) prima temporală, a doua principală; 

c) prima circumstanţiale de loc, a doua principală; 

d) ambele principale; 

e) prima cauzală, a doua principală. 

 

219. Subordonata din fraza ,, Şi cum mergea pe drum, găseşte şi ea o mărgică şi o înghite.” ( I. Creangă) 

este: 

a) modală; 

b) cauzală; 

c) atributivă; 

d) circumstanţială de scop; 

e) temporală. 

 

220. Complementul circumstanţial de timp exprimat prin substantiv poate sta în cazurile: 

a) acuzativ; 

b) acuzativ, dativ; 

c) acuzativ, genitiv; 

d) dativ, genitiv; 

e) acuzativ, nominativ.  

 

221. Complementul circumstanţial de mod determină: 
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a) orice parte de vorbire flexibilă; 

b) numai predicate; 

c) substantive, adjective; 

d) verbe, adverbe; 

e) orice parte de vorbire neflexibilă; 

 

222. Despărţirea prin virgulă este obligatorie în cazul propoziţiilor: 

a) circumstanţială de scop, subiectivă, predicativă; 

b) cauzală, atributivă, completivă directă; 

c) concesivă, condiţională, consecutivă; 

d) temporală, completivă indirectă; 

e) modală, concesivă, finală. 

 

223. Complementul circumstanţial de loc din propoziţia: ,, Rămăsei deci locului...” stă în cazul:  

a) genitiv; 

b) acuzativ; 

c) dativ; 

d) nominativ; 

e) vocativ. 

 

224. Prima propoziţie din fraza ,, Cu cât se poartă mai frumos, cu atât îl îndrăgim.” este: 

a) principală; 

b) modală; 

c) cauzală; 

d) temporală; 

e) concesivă. 

 

225. Complementul circumstanţial de cauză nu se poate exprima prin: 

a) adverb; 

b) substantiv; 

c) verb; 

d) pronume; 

e) numeral. 

 

226. Adjectivul din propoziţia ,, Era vestită de frumoasă.” este: 

a) complementul circumstanţial de timp; 

b) complementul circumstanţial de scop; 

c) complementul circumstanţial de mod; 

d) complementul circumstanţial de cauză; 

e) complement indirect. 

 

227. Cuvântul subliniat din propoziţia ,, L-a chemat cu hârtiile la cercetare.” este: 

a) complementul circumstanţial de cauză; 

b) complement indirect; 

c) complementul circumstanţial de loc; 

d) complementul circumstanţial de scop; 

e) complementul circumstanţial de mod. 

 

228. Adjectivul ,, portocalie” din propoziţia ,, Era mai mult galbenă decât portocalie” este: 

a) nume predicativ; 

b) complement indirect; 
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c) complementul circumstanţial de mod; 

d) complementul circumstanţial de cauză; 

e) complement direct. 

 

 

229. În propoziţia ,, Seara ieşeam la plimbare.”, cuvântul subliniat este: 

a) complementul circumstanţial de loc; 

b) complementul circumstanţial de scop; 

c) complementul circumstanţial de mod; 

d) complement indirect; 

e) complementul circumstanţial de timp. 

 

230. Propoziţia secundară din fraza ,, Prea v-aţi făcut de cap, ca să scăpaţi nepedepsiţi.” este: 

a) concesivă; 

b) cauzală; 

c) subiectivă; 

d) temporală; 

e) finală. 

 

231. În enunţul  ,, Ea era să cadă când ploua.” sunt verbe impersonale în număr de: 

a) unu; 

b) două; 

c) trei; 

d) patru; 

e) nu există. 

 

232. Verbul ,, a binecuvânta” se conjugă la indicativ prezent persoana I, singular: 

a) binecuvânt; 

b) binecuvintez; 

c) binecuvântez; 

d) binicuvintez; 

e) nicio variantă nu este corectă. 

 

233.Sunt neologice toate interjecţiile din seria: 

a) alo!, bravo!, adio!; 

b) vai!, of!, ei!; 

c) aoleu!,  haide!, sforr!; 

d) poc!, trosc!; 

e) boc!, uf!. 

 

234. Prin derivare cu sufixe, de la interjecţii se pot obţine: 

a) substantive; 

b) adjective; 

c) verbe; 

d) numerale; 

e) nu se pot deriva cu sufixe.  

 

235. Indică varianta în care s-a utilizat corect articolul hotărât: 

a) Show-ul m-a uimit.  

b) Bleul mă avantajează. 

c) UNICEF-ul a comunicat ştirea. 
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d) Căpruii ei ochi mi-au luminat sufletul. 

e) Geamgii sunt apreciaţi. 

 

236. Afixoidele sunt: 

a) elemente de compunere neologice; 

b) sufixe; 

c) prefixe; 

d) desinenţe; 

e) articole. 

 

237. Cuvântul amonte înseamnă: 

a) în jurul unui munte; 

b) în vârful unui munte; 

c) la poalele unui munte; 

d) în josul unui râu; 

e) în susul unui râu. 

 

238. Locuitorii din Monaco, Mangalia şi Madrid se numesc: 

a) monegasc, mangaliot, madrilez; 

b) monachez, mangliot, madrilen; 

c) monacan, mangliez, madroid; 

d) monac, mangliot, madrilan; 

e) monegasc, mangaliot, madrilen. 

 

239. Subordonata din fraza ,, I-a părut rău că nu l-am luat cu noi.” este: 

a) cauzală; 

b) completivă directă; 

c) completivă indirectă; 

d) subiectivă; 

e) temporală. 

 

240. Conjuncţia ,, că” nu poate introduce; 

a) o cauzală; 

b) o completivă indirectă; 

c) o atributivă; 

d) o modală; 

e) o consecutivă. 

 

241. A doua propoziţie din fraza ,, Să fie ce-o fi de-acum! este: 

a)    predicativă; 

b)    subiectivă; 

c) completivă directă; 

d) modală; 

e) temporală. 

 

242. Prima propoziţie din fraza ,, Odată ce l-ai cumpărat, acum linişteşte-te.” este: 

a) principală; 

b) cauzală; 

c) condiţională; 

d) temporală; 

e) modală. 
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243. Subordonata din fraza ,, Pe măsură ce-l ascultam, îmi dădeam seama mai bine.” este: 

 

a) temporală; 

b) modală; 

c) condiţională; 

d) completivă indirectă; 

e) concesivă. 

 

244. Subordonata introdusă prin ,, când” din fraza ,, E greu de precizat ora când va sosi.”este: 

a) subiectivă; 

b) atributivă; 

c) temporală; 

d) completivă directă; 

e) predicativă. 

 

245. Fraza ,, Mai are sens să încerci a rezolva problema?” conţine subiectivă? 

a) da, prima propoziţie; 

b) da, a doua propoziţie; 

c) conţine două subiective; 

d) nu conţine nicio subiectivă; 

e) conţine o principală şi două subiective. 

 

246. Pronumele din enunţul ,, Deasupra-mi este muntele sacru.” este în cazul: 

a) genitiv; 

b) acuzativ; 

c) dativ; 

d) nominativ; 

e) vocativ. 

 

247. În propoziţia: El şi-a uitat mănuşile la noi, există: 

a. trei pronume personale; 

b. un pronume posesiv şi unul personal; 

c. două pronume reflexive şi unul posesiv; 

d. două pronume posesive şi un pronume personal; 

e. două pronume personale şi un pronume reflexiv. 

 

248. În propoziţia: Albumul este al meu. cuvântul subliniat este: 

 

 a. pronume personal; 

 b. pronume reflexiv; 

 c. pronume posesiv; 

 d. pronume de întărire; 

 e. pronume nehotărât. 

 

249. ,, De mai multe ori” este: 

a) locuţiune adjectivală; 

b) locuţiune substantivală; 

c) locuţiune adverbială; 

d) locuţiune conjuncţională; 

e) locuţiune pronominală. 
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250. Enunţul ,, Apăruse, nu ştiu de unde, un om ciudat.” conţine: 

a) trei propoziţii; 

b) o locuţiune adverbială; 

c) două propoziţii; 

d) o construcţie incidentă; 

e) o locuţiune conjuncţională. 

 

251. Conjuncţia ,, dacă” din fraza ,, Dacă l-a certat, de aceea s-a supărat.”, introduce: 

a) o condiţională; 

b) o concesivă; 

c) o consecutivă; 

d) o cauzală; 

e) o modală. 

 

252. Infatuare înseamnă: 

a) înfumurare; 

b) preţiozitate; 

c) indiferenţă; 

d) neglijenţă; 

e) sacrificiu. 

 

253. Formele de plural calculi, calcule: 

a) sunt greşite; 

b) prima e greşită, a doua corectă; 

c) prima e corectă, a doua greşită; 

d) ambele sunt corecte; 

e) diferenţiază omonimele. 

 

254. Subiectul  poate fi exprimat prin: 

a) adjectiv; 

b) verb la participiu; 

c) verb la gerunziu; 

d) adverb; 

e) conjuncţie. 

 

255. A expia/ a sucomba sunt: 

a) omonime; 

b) paronime; 

c) sinonime; 

d) cuvinte polisemantice; 

e) antonime. 

 

256. Verbul ,, să fii lăudat” este la diateza: 

a) activă; 

b) pasivă; 

c) reflexivă; 

d) nu putem preciza diateza decât în context; 

e) activă pronominală.  

 

257. Pronumele reflexiv are forme pentru cazurile:  
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a) acuzativ, genitiv; 

b) nominativ, vocativ; 

c) dativ, genitiv; 

d) acuzativ, dativ; 

e) genitiv, vocativ. 

 

258. Adjectivul nu are funcţia sintactică de: 

a) nume predicativ; 

b) complement indirect; 

c) complement circumstanţial de cauză; 

d) complement circumstanţial de timp; 

e) complement circumstanţial de scop. 

 

259. În fraza ,, Rămâne să ne întâlnim mâine.”, primul verb este: 

a) predicativ personal; 

b) predicativ impersonal; 

c) copulativ personal; 

d) copulativ impersonal; 

e) auxiliar. 

 

260. Pronumele personal mi  nu poate îndeplini funcţia sintactică de: 

a) complement circumstanţial de loc; 

b) complement direct; 

c) complement indirect; 

d) atribut pronominal; 

e) complement circumstanţial de timp. 

 

261. Termenul regent al unei completive indirecte nu poate fi: 

a) un verb; 

b) o locuţiune verbală; 

c) un pronume; 

d) o interjecţie; 

e) un adjectiv. 

 

262. Prin ce nu poate fi exprimat complementul direct: 

a) pronume posesiv; 

b) verb la infinitiv; 

c) adjectiv; 

d) verb la supin; 

e) interjecţie. 

 

263. Modala nu se introduce prin:  

a) că; 

b) după cum; 

c) cum; 

d) ca şi când; 

e) de parcă. 

 

 

264.  Primul cuvânt din enunţul ,, Fie cum vrei tu!” este: 

a) verb predicativ; 
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b) conjuncţie coordonatoare disjunctivă; 

c) interjecţie; 

d) verb copulativ; 

e) adverb. 

 

265.  Verbul ,, citii” este la persoana: 

a) I, singular; 

b) I, plural; 

c) a II-a; 

d) a III-a, singular; 

e) a III-a, plural. 

 

266. În anumite situaţii, pot deveni reflexive pronumele personale de persoana: 

a) I şi a II-a; 

b) I şi a III-a; 

c) II şi a III-a; 

d) numai a III-a; 

e) numai I. 

 

 267. Forma ,, pustiii” corespunde: 

a) persoanei I, perfect simplu; 

b) persoanei a II-a; 

c) nu există; 

d) persoanei a III-a, plural; 

e) persoanei I, imperfect. 

 

268 . Substantivul din enunţul ,, Mă doare capul” este: 

 

a)  subiect; 

b)  complement direct; 

c)  complement indirect; 

d) nume predicativ; 

e) nu are funcţie sintactică. 

 

269. În fraza ,, Cinstea nici nu se cumpără, nici nu se vinde.” se realizează un raport de coordonare: 

 

a) copulativă; 

b) adversativă; 

c) disjunctivă; 

d) conclusivă; 

e) nu există raport de coordonare. 

 

270. În enunţul ,, Să fim una amândoi.”, cuvântul ,, una” are valoare de: 

 

a) pronume; 

b) adverb; 

c) numeral; 

d) prepoziţie; 

e) substantiv. 

 

271. Pentru cazul genitiv, formele de singular ale pronumelui personal de persoana I şi a II-a sunt: 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 40 

a) al meu, al său; 

b) mie, ţie; 

c) nu are forme; 

d) alui meu, alui tău; 

e) eu, tu. 

 

272. Atributul determină: 

a) adjectiv; 

b) pronume; 

c) adverb; 

c) verb; 

d) interjecţie. 

 

273. În ce caz este pronumele reflexiv ,, şi”? : 

 

f) genitiv; 

g) acuzativ; 

h) dativ; 

i) nominativ; 

j) vocativ. 

 

274. Numeralul multiplicativ are valoare: 

 

a)   adjectivală şi adverbială; 

b) adjectivală şi substantivală; 

c) adverbială şi substantivală; 

d) numai adverbială; 

e) numai adjectivală. 

 

275. Conjuncţia nu exprimă relaţii de: 

 

           a) coordonare la nivelul frazei; 

           b) subordonare la nivelul propoziţiei; 

           c) coordonare la nivelul propoziţiei; 

           d) subordonare la nivelul frazei; 

           e) coordonare şi subordonare la nivel de frază. 

 

276. Pronumele interogativ din enunţul ,, Al  cui copil eşti?” este: 

            a)  subiect; 

b) atribut pronominal; 

c) complement indirect; 

d) nume predicativ-caz genitiv; 

e) nume predicativ-caz dativ; 

 

277. Pronumele personale de persoana I şi a II-a nu au forme pentru cazul: 

 

a) genitiv; 

b) acuzativ; 

c) dativ; 

d) nominativ; 

e) vocativ. 
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278. Există predicat nominal în enunţul: 

a) Cine-i omul acela? 

b) Cine-i acolo? 

c)       Cine-i lăudat? 

d)       Premiul e câştigat de cine trebuie. 

e)       Acolo e locul de joacă. 

 

    279. În propoziţia ,, A şi venit?” cuvântul ,, şi” este: 

a. pronume reflexiv; 

b. interjecţie; 

c. conjuncţie; 

d. adverb; 

e. articol. 

 

280. În enunţul ,, Pe faţa ta sunt urme de lacrimi.”, sintagma ,, pe faţa ” este: 

a. locuţiune prepoziţională; 

b. locuţiune adverbială; 

c. substantiv + prepoziţie; 

d. locuţiune adjectivală; 

e. adverb + prepoziţie. 

 

281. În propoziţia ,, Mă duce la gară?”, pronumele ,, mă” este: 

a. personal; 

b. reflexiv; 

c. nu se poate preciza valoarea acetui pronume în contextul dat; 

d. interogativ; 

e. de întărire. 

 

282. În propoziţia ,, Mie îmi trebuie o bicicletă nouă.”, complementul direct este: 

a. mie; 

b. îmi; 

c. o; 

d. bicicletă; 

e. nu există complement direct. 

 

283. Structura ,, e dovedit” din fraza: ,, E dovedit că au fost absenţi ieri.” este: 

a. verb la diateza activă; 

b. verb la diateza reflexivă; 

c. locuţiune verbală; 

d. verb auxiliar + verb la supin; 

e. verb la dateza pasivă. 

 

284. În enunţul ,, Îl doare mâinile findcă are reomatism.”, sunt: 

a. două greşeli; 

b. trei greşeli; 

c. numai o greşeală; 

d. nicio greşeală; 

e. patru greşeli. 

 

285. Nu au funcţie sintactică în propoziţie toate adverbele din seria: 
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a. numai, măcar; 

b. cît, barem; 

c. azi, chiar; 

d. nu, alene; 

e. aşa, doar. 

 

286. În enunţul ,, A citit toată noaptea.” există: 

a. o locuţiune adverbială de timp; 

b. o locuţiune substantivală; 

c. un adjectiv pronominal + substantiv; 

d. un adverb de timp; 

e. un adverb de mod. 

 

287. Substantivul precedat de prepoziţia ,, pe” nu poate avea funcţia sintactică de: 

a. complement indirect; 

b. complement direct; 

c. complement circumstanţial de loc; 

d. nicio funcţie sintactică; 

e. nume predicativ. 

 

288. Nu fac parte din vocabularul fundamental cuvintele: 

a. ureche, condei; 

b. grâu, a avea; 

c. galben, horă; 

d. argat, patru; 

e. beteşug, hâtru. 

 

289. În enunţul ,, Pe-al nostru steag e scris unire.” există: 

a. pronume posesiv în genitiv; 

b. pronume posesiv în acuzativ; 

c. adjectiv pronominal posesiv în genitiv; 

d. adjectiv pronominal posesiv în acuzativ; 

e. pronume personal în acuzativ. 

 

290. Numeralul din enunţul ,, Premiile celor doi câştigători vor fi decernate într-un cadru festiv.” are 

funcţie sintactică de: 

a. atribut genitival; 

b. atribut adjectival; 

c. atribut substantival; 

d. complement indirect; 

e. nu are funcţie sintactică. 

 

291.În fraza  ,, Nimic nu este mai uşor decât să baţi mingea.”, subordonata este: 

a. subiectivă; 

b. predicativă; 

c. completivă directă; 

d. modală; 

e. finală. 

 

292. În enunţul ,, Făţarnicul e cărbune care arde pe neştiute.”, ,, pe neştiute” este: 

a. verb la supin; 
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b. verb la participiu cu prepoziţie; 

c. substantiv cu prepoziţie; 

d. locuţiune adverbială; 

e. adverb de mod. 

 

293. În enunţul ,, De! Mai greşeşte omul!”, cuvântul ,, de” este: 

a. prepoziţie; 

b. conjuncţie; 

c. articol; 

d. adverb; 

e. interjecţie. 

 

294. ,,Oricâţi” din enunţul ,, Oricâţi bani ar avea, tot nu-i ajung” este: 

a. pronume nehotărât; 

b. adjectiv pronominal nehotărât; 

c. adverb nehotărât; 

d. adjectiv pronominal relativ; 

e. conjuncţie. 

 

295. În enunţul ,, Copilului nu-i place pâinea nesărată.”, adjectivul este în cazul: 

a. genitiv; 

b. acuzativ; 

c. dativ; 

d. nominativ; 

e. vocativ. 

 

296. Prepoziţia ,, contrar” se construieşte cu cazul: 

a. genitiv; 

b. acuzativ; 

c. dativ; 

d. nominativ; 

e. vocativ. 

 

297. Cuvântul ,, celui” din enunţul ,, Elevului celui silitor i se acordă o bursă.” este: 

a. articol demonstrativ; 

b. pronume demonstrativ; 

c. adjectiv demonstrativ; 

d. articol genitival; 

e. prepoziţie. 

 

298. Cuvântul subliniat din enunţul ,, E o adevărată indiscreţie să asişti la discuţie.” are funcţia sintactică 

de: 

a. subiect; 

b. complement direct; 

c. nume predicativ; 

d. atribut substantival; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

299. Cuvântul ,, şi” din enunţul ,, Nu-şi dă seama ce face.” este: 

a. complement indirect; 

b. nu are funcţie sintactică; 
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c. atribut pronominal; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. subiect. 

 

300.Verbul ,, a se închina” din enunţul ,, Copacii măreţi par a se închina .” este: 

a. predicat verbal; 

b. nume predicativ; 

c. complement direct; 

d. predicat nominal; 

e.  complement circumstanţial de mod. 

 

301. În enunţul ,, Veşnicul apelor murmur pare o rugă.” , cuvântul  ,, veşnic” are funcţia sintactică de: 

a. subiect; 

b. nume predicativ; 

c. atribut adjectival; 

d. atribut substantival; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

302. În propoziţia ,, Tu, Oltule, să ne răzbuni”, subiectul este: 

a. tu; 

b. Oltule; 

c. inclus; 

d. subînţeles. 

e. inexistent. 

 

303.Verbul la infinitiv din versul ,, E uşor a scrie versuri.” are funcţia sintactică de: 

a. subiect; 

b. complement direct; 

c. nume predicativ; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. atribut verbal. 

 

304.,, A conlocui” este sinonim cu: 

a. a locui separat; 

b. a înlocui; 

c. a ţine locul cuiva; 

d. a coabita; 

e. a conlucra. 

 

305.Augmentativul lui ,, frunză” este: 

a. frunzulică; 

b. frunzuliţă; 

c. frunzăraie; 

d. frunzucă; 

e. frunzoaie. 

 

306.Substantivul din enunţul ,, Se aşterne drumului.”este: 

a. complement indirect în dativ; 

b. complement circumstanţial de loc în genitiv; 

c. complement circumstanţial de loc în dativ; 

d. complement circumstanţial de mod în genitiv; 
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e. complement circumstanţial de mod în dativ. 

 

307.,,Afront”  e sinonim cu: 

a. stăruinţă; 

b. ambiguitate; 

c. întoarcere de pe front; 

d. insultă; 

e. ascultare. 

 

308. În exemplul .,, Au alergat la sania din faţă.”, cuvântul subliniat sunt : 

a. atribut substantival; 

b. adjectiv adjectival; 

c. atribut adverbial; 

d. complement circumstanţial de loc; 

e. atribut prepoziţional. 

 

309.Cuvântul subliniat din enunţul : ,, Are obiceiul de aruncă hainele peste tot.”este: 

a. prepoziţie; 

b. conjuncţie; 

c. pronume relativ; 

d. interjecţie; 

e. adverb. 

 

310. Subiectul propoziţiei ,, E bine de ştiut acest lucru.” Este: 

a. e; 

b. e bine; 

c. de ştiut; 

d. lucru; 

e. bine. 

 

311. Atributul substantival prepoziţional din enunţul ,, Multe dintre cele mai frumoase poezii ale lui 

Eminescu sunt ştiute pe de rost.” este: 

a. multe; 

b. dintre cele; 

c. dintre poezii; 

d. ale lui Eminescu; 

e. cele mai frumoase. 

 

312. Substantivul însoţit de prepoziţie din enunţul ,, El este apt pentru serviciul militar.” are funcţia 

sintactică de: 

a. complement direct; 

b. complement indirect; 

c. atribut substantival; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. complement circumstanţial de scop. 

 

313. Substantivul din structura ,, în faţa blocului” este în cazul: 

a. acuzativ; 

b. dativ: 

c. vocativ; 

d. genitiv; 
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e. nominativ. 

 

314.Cuvântul subliniat din ,, contra mea” este:   

a. pronume personal; 

b. pronume posesiv; 

c. adjectiv pronominal posesiv: 

d. adjectiv pronominal de întărire; 

e. pronume de întărire. 

 

315.Verbul  a avea  din enunţul: ,,Are de spus ceva.”este: 

a. predicativ personal; 

b. predicativ impersonal; 

c. copulativ personal; 

d. copulativ impersonal; 

e. auxiliar. 

 

316. ,, O zarvă” din enunţul ,, Atenţia îmi fu atrasă de o zarvă de sunete.” este: 

a. subiect; 

b. complement direct; 

c. complement indirect; 

d. complement circumstanţial de cauză; 

e. complement de agent. 

 

317. În cuvântul ,, ceas” există: 

a. triftong; 

b. vocale în hiat; 

c. două semivocale; 

d. niciuna dintre variante; 

e. diftong. 

 

318. Reprezintă o formă a superlativului relativ: 

 

a. urâta urâtelor; 

b. urâtă foc; 

c. urâtă-urâtă; 

d. hâdă; 

e. cea mai urâtă dintre toate. 

 

 

319.Cuvintele subliniate din exemplele: ,, Sculatul de dimineaţă” şi ,, însuratul devreme” sunt: 

a. verbe la supin; 

b. verbe la gerunziu; 

c. adjective participiale; 

d. substantive; 

e. verbe la supin. 

 

320.Verbul ,, a fi” din enunţul: ,,Solul a fost trimis să încheie pacea.” este: 

a. verb copulativ; 

b. verb predicativ; 

c. verb auxiliar; 

d. verb personal; 
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e. verb impersonal. 

 

321.,, Cetăţeanul unui stat care domiciliază în alt stat” este un: 

a. riveran; 

b. rezident; 

c. referendum; 

d. exilat; 

e. transfug. 

 

322.,, Ostil faţă de progres” înseamnă: 

a. renegat; 

b. reacţionar; 

c. rebarbativ; 

d. samavolnic; 

e. anacronic. 

 

323. Alege sinonimul cuvântului ,, grimasă”: 

a. zâmbet; 

b. surâs; 

c. strâmbătură; 

d. cută; 

e. schismă. 

 

     324. Antonimul cuvântului ,, indigen” este: 

a. autohton; 

b. exogen; 

c. etnic; 

d. exterior; 

e. american. 

     

325.Cuvântul subliniat din fraza ,, Fata se făcu cum e varul.” are funcţie sintactică de: 

a.  complement circumstanţial de mod; 

b. complement circumstanţial de timp; 

c. complement direct; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. nume predicativ. 

 

326. Numeralele ,, înzecit” , ,, însutit” s-au format prin: 

a. compunere prin contopire; 

b. derivare cu sufixe; 

c. derivare cu sufixe şi prefixe; 

d. abreviere; 

e. compunere prin alăturare. 

 

327.Forma corectă este: 

a. să aivă; 

b. să aibă; 

c. să aibe; 

d. să aive; 

e. toate sunt corecte. 
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328. Alege forma corectă: 

a. genoflexiune; 

b. genuflexiune; 

c. genuflecsiune; 

d. genoflecţiune; 

e. jenoflexiune. 

 

329. În propoziţia ,, Merele sunt 5 lei.” predicatul este: 

 

a. sunt 5; 

b. sunt; 

c. sunt lei; 

d. este predicat subînţeles; 

e. sunt 5 lei. 

 

 

330.Verbul la gerunziu din enunţul:,, Nepreţuind munca, s-a apucat de afaceri.” este: 

 

a.  complement circumstanţial de mod; 

b.  complement circumstanţial de timp; 

c. complement circumstanţial de cauză; 

d. complement circumstanţial de scop; 

e. complement indirect. 

 

331.Subordonata din fraza ,, Fă-te şi tu ce-i putea.” este: 

a. modală; 

b. subiectivă; 

c. predicativă; 

d. completivă directă; 

e. temporală. 

 

332.Prima propoziţie din fraza ,, Să fii obiectiv e greu.”este: 

a. principală; 

b. subiectivă; 

c. predicativă: 

d. atributivă; 

e. completivă directă. 

 

333. Al doilea i din enunţul ,, Vi-i foame?” este: 

a. verb copulativ; 

b. verb predicativ; 

c. pronume personal; 

d. verb auxiliar; 

e. prepoziţie. 

 

334. Propoziţia 2 din fraza ,, Era doritor să termine cât mai repede facultatea.”este: 

a. finală; 

b. completivă directă; 

c. completivă indirectă; 

d. subiectivă; 

e. cauzală. 
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335. Subordonata din fraza ,, Îţi vine să crezi asta?” este: 

a. completivă directă; 

b. modală; 

c. subiectivă; 

d. cauzală; 

e. completivă indirectă. 

 

336.,, A devaliza” e sinonim cu: 

a. a scoate ceva din valiză; 

b. a jefui; 

c. a destabiliza; 

d. a despacheta; 

e. a deşuruba. 

 

337. În exemplul ,, Ce ai fost şi ce ai devenit!” cuvintele subliniate sunt: 

a. subiecte; 

b. complemente directe; 

c. complemente indirecte; 

d. nume predicative; 

e. complemente circumstanţiale de mod. 

 

338. În exemplul ,, Câte kilograme ai cumpărat?” cuvântul subliniat este:  

a. adverb; 

b. pronume relativ; 

c. adjectiv pronominal relativ; 

d. pronume interogativ; 

e. adjectiv pronominal interogativ. 

 

339. De din enunţul ,, Apoi merse de ocoli Turnul.” este: 

a. prepoziţie; 

b. conjuncţie; 

c. pronume relativ; 

d. adverb; 

e. pronume nehotărât. 

 

340.Pronumele relativ din fraza ,, Nu mi-a spus despre ce a vorbit ieri.” este: 

a. subiect; 

b. complement direct; 

c. complement indirect; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. complement circumstanţial de timp. 

 

341. În exemplul ,, Una spune, alta gândeşte.” cuvântul subliniat este: 

a. numeral; 

b. pronume nehotărât; 

c. adjectiv pronominal nehotărât; 

d. articol nehotărât; 

e. adverb. 

 

342.Verbul din enunţul ,, Ai fi fost de acord?” este la : 
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a. indicativ, perfect compus; 

b. conjunctiv perfect; 

c. condiţional-optativ, perfect; 

d.  indicativ, viitor anterior; 

e. infinitiv, perfect. 

 

343. În exemplul ,, Sunt zece ani de atunci.” verbul a fi este: 

a.  predicativ personal; 

b. predicativ impersonal; 

c. copulativ personal; 

d. copulativ impersonal; 

e. auxiliar. 

 

344. În exemplul ,, Te iubesc atât de mult.”  atât este: 

a. adverb; 

b. pronume nehotărât; 

c. adjectiv pronominal nehotărât; 

d. prepoziţie; 

e. numeral. 

 

345.,, Curat” din  ,, Asta-i curat vorba ceea.” este: 

a. substantiv; 

b. adjectiv; 

c. adverb; 

d. interjecţie; 

e. prepoziţie. 

 

346.,, Ce” din enunţul ,, Din ce colţ de ţară ai venit?” este: 

a. atribut pronominal; 

b. atribut adjectival; 

c. complement indirect; 

d. complement circumstanţial de loc; 

e. nu are funcţie sintactică. 

 

347. Cuvintele subliniate din ,, Sfaturile alor săi i-au prins bine.”sunt: 

a. atribut pronominal; 

b. atribut adjectival; 

c. complement indirect; 

d. complement circumstanţial de loc; 

e. sunt două funcţii sintactice diferite. 

 

348. În enunţul ,, Atitudinea celorlalţi oameni contează.”, cuvântul subliniat este: 

a. atribut adjectival în genitiv; 

b. atribut adjectival în dativ; 

c. atribut pronominal în dativ; 

d. atribut pronominal în genitiv; 

e. complement indirect. 

 

349. Structura ,, De îndată ce” din ,, De îndată ce n-a mai plouat, a apărut soarele.” este: 
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          a. complement circumstanţial de timp; 

          b. nu are funcţie sintactică; 

          c. complement indirect; 

          d. complement circumstanţial de cauză; 

          e. complement circumstanţial de scop. 

 

350. Al doilea adverb din enunţul ,, Unde sunt zăpezile de odinioară!” este: 

a. atribut adjectival; 

b. atribut adverbial; 

c. complement circumstanţial de loc; 

d. fără funcţie sintactică; 

e. nume predicativ. 

 

351. Primul verb din ,, Şi a vorbi de la dânsa am învăţat.” este: 

a. complement indirect; 

b. subiect; 

c. complement direct; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. complement circumstanţial de timp. 

 

     352. Cuvintele subliniate din enunţul ,, E aerul limpede astăzi ca apa-n pârâul de munte.” au următoarele 

funcţii sintactice: 

     a. subiect, atribut adjectival, complement circumstanţial de mod; 

     b. subiect, nume predicativ, atribut substantival; 

                 c. complement direct, complement circumstanţial de mod, complement circumstanţial de loc; 

                 d. complement direct, nume predicativ, atribut substantival; 

                 e. subiect, complement circumstanţial de mod, complement circumstanţial de loc. 

      

353.  Valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din structura ,, un om ce de 

pe-acasă a venit” este: 

a. numeral cardinal, pronume relativ, adverb de loc; 

b. articol nehotărât, adjectiv pronominal relativ, substantiv comun; 

c. adjectiv pronominal nehotărât, pronume relativ, adverb de loc; 

d.articol nehotărât, conjuncţie, substantiv comun; 

e. articol nehotărât, pronume relativ, adverb de loc. 

 

       354. Cuvintele subliniate din enunţul ,, Şi iată tot văzduhul se stinge ca un rug.”( Al. Phillipide) sunt în 

ordine: 

              a. verb predicativ, adverb de întărire, numeral cardinal; 

              b. interjecţie predicativă, adjectiv pronominal, numeral cardinal; 

              c. interjecţie onomatopeică, pronume nehotărât, articol nehotărât; 

              d. interjecţie predicativă, adjectiv pronominal nehotărât, articol nehotărât; 

              e. verb predicativ, adverb de mod, articol nehotărât. 

 

        355. Pronumele relativ din fraza ,, Lumina ce începuse a se revărsa deveni tot mai puternică.” este: 

              a. atribut adjectival; 

              b. complement direct; 

              c. subiect; 

              d. nume predicativ; 

              e. nu are funcţie sintactică. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 52 

        356. ,, Fierbinţeala” este un cuvânt format prin: 

 

a. toate mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului; 

b. compunere; 

c. conversiune; 

d. este împrumutat; 

e. derivare cu sufix. 

 

357. În propoziţia ,, Păreau năluci de carnaval.” sunt în ordine: 

 

a. predicat nominal incomplet, complement direct, complement circumstanţial de mod; 

b. predicat verbal, subiect, atribut substantival; 

c. predicat nominal, atribut substantival; 

d. nume predicativ, subiect, atribut; 

e. predicat verbal, complement direct, complement direct. 

 

358. Cuvântul ,, mei” nu poate fi: 

a. pronume posesiv; 

b. substantiv; 

c. adjectiv pronominal posesiv; 

d. substantiv în metalimbaj; 

e. interjecţie. 

 

359. Cazul cuvintelor subliniate din structura ,, Bată-mi-l-ar Dumnezeu” este: 

a. nominativ, acuzativ, dativ; 

b. dativ, acuzativ, acuzativ; 

c. genitiv, acuzativ, nominativ; 

d. dativ, acuzativ, dativ; 

e. dativ, acuzativ, nominativ. 

 

360. ,, I” nu poate fi: 

a. verb auxiliar; 

b. pronume personal; 

c. pronume reflexiv; 

d. verb copulativ; 

e. articol hotărât. 

 

361. Prima propoziţie din fraza ,, De câte ori deschid grădina mă îmbată mirosul trandafirilor.” este: 

a. subiectivă; 

b. modală; 

c. temporală; 

d. concesivă; 

e. consecutivă. 

 

362. Cuvântul subliniat din propoziţia ,, Îi am în vedere pe câteştrei.” este: 

a. numeral cardinal; 

b. numeral adverbial; 

c. numeral distributiv; 

d. adverb; 

e. numeral colectiv. 
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363. Primul cuvânt din ,, Tustrei feciorii câştigau mulţi bani.” este: 

a. numeral cardinal cu valoare adjectivală; 

b. numeral fracţionar cu valoare substantivală; 

c. numeral adverbial ; 

d. adverb; 

e. numeral colectiv cu valoare adjectivală. 

 

364. Al doilea substantiv din ,, Am încredere în cinstea ta.” Este: 

a. complement indirect; 

b. atribut substantival; 

c. complement direct; 

d. complement circumstanţial de loc; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

365. ,, Statul de vorbă” şi ,,lucru de nimic” sunt: 

 

a. substantive, pronume negativ; 

b. verb la supin, substantiv; pronume negativ; 

c. locuţiune substantivală, locuţiune adjectivală; 

d. locuţiune substantivală, pronume negativ; 

e. locuţiune substantivală, substantiv + locuţiune adjectivală. 

 

366. Între subiect şi predicat există o relaţie de : 

a. subordonare; 

b. coordonare copulativă; 

c. coordonare prin juxtapunere; 

d. interdependenţă; 

e. nu există niciun fel de raport. 

 

367. Cuvintele de aceea, care va să zică, aşadar sunt: 

 

a. adverbe; 

b. conjuncţii subordonatoare; 

c. prepoziţii cu regim cazual; 

d. conjuncţii disjunctive; 

e. conjuncţii conclusive. 

 

368. În privinţa, pe potriva sunt : 

a. adverbe; 

b. locuţiuni adverbiale; 

c.  locuţiuni prepoziţionale; 

d.  locuţiuni conjuncţionale; 

e.  substantive însoţite de prepoziţie. 

 

     369. Din ce în ce, în faţă, de-a binelea sunt: 

a. locuţiuni adjectivale; 

b. locuţiuni adverbiale; 

c. locuţiuni conjuncţionale; 

d. locuţiuni prepoziţionale; 

e. locuţiuni interjecţionale. 
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370. Vreun, vreo sunt: 

a. adverbe de aproximaţie; 

b. numerale distributive; 

c. adjective pronominale nehotărâte; 

d. pronume interogative; 

e. conjuncţii coordonatoare. 

 

371. Subordonata din fraza ,, A ajuns de ţi-e mai mare mila.” este: 

a.circumstanţială de loc; 

b. completivă indirectă; 

c. modală; 

d. predicativă; 

e. cauzală. 

 

372. Prima propoziţie din fraza ,, Dacă eu îs sărac, voi trebuie să fiţi hoţi?” este: 

a. principală; 

b. condiţională; 

c. cauzală; 

d. subiectivă; 

e. concesivă. 

 

373. Locuţiunea ,, în caz că” introduce o: 

a. cauzală; 

b. consecutivă; 

c. condiţională; 

d. modală; 

e. temporală. 

 

374. Din moment ce, de vreme ce introduc numai: 

a. temporale; 

b. cauzale; 

c. concesive; 

d. condiţionale; 

e. modale. 

 

375. Cu chip să, ca nu cumva să introduc: 

a. cauzale; 

b. consecutive; 

c. finale; 

d. concesive: 

e. atributive. 

 

376. Subordonatele introduse prin ,, de” din fraza ,, Împăratul de se culca, de se scula, un gând nu-l mai 

slăbea.” sunt: 

a. ambele atributive; 

b. ambele circumstanţiale de scop; 

c. ambele concesive; 

d. prima atributivă, a doua finală; 

e. prima condiţională, a doua cauzală. 

 

377. Deşi introduce numai: 
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a. subiective; 

b. cauzale; 

c. concesive; 

d. condiţionale; 

e. completivă indirectă. 

 

378. După cum, ca şi cum pot introduce: 

a. numai predicative; 

b. numai modale; 

c. numai cauzale; 

d. subiective şi modale; 

e. predicative şi modale. 

 

379. Cuvântul subliniat din enunţul ,, Am recunoscut pe omul căruia m-ai recomandat atât de călduros.” 

este: 

a. complement indirect; 

b. atribut pronominal; 

c. atribut adjectival; 

d. subiect în dativ ( excepţie); 

e. complement direct. 

 

380. Nemaiauzind este format din: 

a. prefixul ne- + prefixul mai + forma de paticipiu a verbului; 

b. prefixul ne- + adverbul mai + forma de infinitiv a verbului; 

c. adverb de negaţie + adverbul mai + forma de gerunziu a verbului; 

d. adverbul  de negaţie + cuvânt de legătură mai + sufixul –ind; 

e. prefixul ne- + adverbul mai + verb + sufix –ind. 

 

381. În ,, Nu pot merge.” al doilea verb e: 

a. predicat verbal; 

b. subiect; 

c. complement circumstanţial de mod; 

d. complement direct; 

e. face parte din structura predicatului. 

 

382. Structura subliniată ,, Ai fost tras în piept, amice!” este: 

a. locuţiune adjectivală, complement circumstanţial de mod; 

b. locuţiune adverbială, complement circumstanţial de mod; 

c. verb la supin, complement direct; 

d. locuţiune verbală, nume predicativ; 

e. locuţiune verbală la participiu, face parte din predicatul verbal. 

 

383. În enunţul ,, În tot ţinutul era numai chiu şi vai.” , cuvintele marcate sunt: 

a. interjecţii, nume predicative; 

b. interjecţii, subiecte; 

c. substantive, complemente directe; 

d. substantive, complemente circumstanţiale de mod. 

e. interjecţii cu valoare de substantive, subiect multiplu. 

 

384. Verb subliniat din ,, A fi alergat toată ziua pe pajişte era singura lui bucurie.” este: 

a. predicat verbal; 
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b. subiect; 

c. complement direct; 

d. predicat nominal; 

e. predicat verbal cu ,, a fi” auxiliar. 

 

385. Intrândul din ,, Era mai mare de un lat de palmă intrândul în zid.” este: 

 

a. substantiv, subiect; 

b. verb la gerunziu, nume predicativ; 

c. verb la gerunziu, complement direct; 

d. substantiv, complement direct; 

e. substantiv, nume predicativ. 

 

386. Substantivul din ,, Ne e silă.” e: 

a. complement circumstanţial de mod; 

b. complement direct; 

c. subiect; 

d. nume predicativ; 

e. nu are funcţie sintactică. 

 

387. Substantivul din enunţul ,, Vine el, tata, acuşi!” este: 

a. atribut apoziţional 

b. nu are funcţie sintactică, fiind în vocativ; 

c. complement direct; 

d. subiect reluat; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

388. În exemplul ,, Ea nu putea să înainteze de mulţime.” cuvintele subliniate sunt: 

a. complement de agent; 

b. complement indirect; 

c. complement circumstanţial de cauză; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. atribut substantival. 

 

389. În ,, Cafeaua e fără zahăr şi fără lapte.” cuvintele marcate sunt: 

 

a. locuţiune adjectivală; 

b. substantive cu funcţia de nume predicativ ; 

c. complement circumstanţial de mod; 

d. complement direct; 

e. locuţiuni adverbiale. 

 

390. Au funcţie sintactică: 

 

a. toate interjecţiile; 

b. toate adverbele; 

c. pronumele relative în genitiv; 

d. articolele demonstrative; 

e. substantivele epicene. 

 

391. Propoziţia a doua din fraza ,, S-a întâmplat să port cândva făclia.” este: 
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a. completivă directă; 

b. modală; 

c. predicativă; 

d. subiectivă; 

e. cauzală. 

 

392. A doua propoziţie din fraza ,, Îi era ruşine ca şi când toţi ar putea să afle cele petrecute.” este: 

a. modală; 

b. temporală; 

c. completivă indirectă; 

d. subiectivă: 

e. cauzală. 

 

393. Fraza ,, Dar toţi, pe câţi îi întreba, dădeau din umeri.” conţine: 

a. subiectivă; 

b. atributivă; 

c. completivă directă; 

d. o incidentă; 

e. o modală. 

 

394. Precizează ce sunt construcţiile subliniate: ,,  De cântat, am cântat, mai pleacă omul şi pe la casa lui.”: 

a. argou; 

b. jargon; 

c. pleonasm; 

d. omonime; 

e. tautologie. 

 

395. Rompres s-a format prin: 

a. compunere prin sudare; 

b. compunere prin abreviere; 

c. derivare cu prefix; 

d. mijloace externe; 

e. derivare parasintetică. 

 

396. Expresia ,, bătaie de cap” are sinonimul: 

a. inteligenţă; 

b. memorie; 

c. osteneală; 

d. migrenă; 

e. batjocură. 

 

397. Barabule, cataif, baclava fac parte din: 

a. fondul principal lexical; 

b. masa vocabularului; 

c. vocabularul fundamental; 

d. lexicul de bază; 

e. niciuna din variante. 

 

398. În enunţul ,, Oamenii cu suflet curat au curat şi în faţa casei.”, cuvintele ce se repetă sunt: 

a. adverbe; 

b. adjective; 
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c. substantive; 

d. primul adjectiv şi al doilea substantiv; 

e. primul adjectiv şi al doilea adverb. 

 

399. ,, Călugăriţă” şi ,, milă” pot face parte dintr-o serie de: 

a. sinonime; 

b. cuvinte polisemantice; 

c. omonime; 

d. antonime; 

e. paronime. 

 

400. ,, Dumneaei” conţine în ordine: 

a. diftong şi hiat; 

b. triftong şi diftong; 

c. diftong şi triftong; 

d. hiat şi diftong; 

e. doi diftongi. 

 

401. În fraza ,, Când, cum şi unde o cunoscusem e şi acum o taină pentru mine.” există: 

a. doar două propoziţii; 

b. trei subiective şi o principală; 

c. o temporală, o modală, o circumstanţială de loc şi o principală; 

d. două principale; 

e. niciuna dintre variante. 

 

402. Prima propoziţie din fraza ,, Cum s-a făcut, nu-i bine să cunoaştem.” este: 

a. modală; 

b. subiectivă; 

c. completivă directă; 

d. temporală; 

e. niciuna dintre variante. 

 

403. În enunţul ,, Viaţa rămâne cum e ea.” elementul de relaţie are funcţia sintactică de:  

a. subiect; 

b. nume predicativ; 

c. complement circumstanţial de mod; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. niciuna dintre variante. 

 

404. Cum din fraza ,, Ne-a spus pe drum că Ana, cum e cam bolnavă, şi-a făcut testamentul.” este: 

a. nume predicativ; 

b. complement circumstanţial de mod; 

c. nu are funcţie sintactică; 

d. complement circumstanţial de cauză; 

e. niciuna dintre variante. 

 

405. Antonimul adjectivului extrinsec este: 

a. interstiţial; 

b. sec; 

c. iminent; 

d. intrinsec; 
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e. nicio variantă. 

 

406. Sinonimul adjectival pentru specios este: 

a. special; 

b. specific; 

c. lucios; 

d. amăgitor; 

e. erudit. 

 

407. În enunţul ,, Azi temperatura a coborât până la 10° C.” segmentul subliniat este: 

a. complement circumstanţial de mod; 

b. complement circumstanţial de timp; 

c. complement indirect; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. niciuna dintre variante. 

 

408. Este corectă seria: 

a. a se sfii, a pusti, a-i pri, a înmii, a citi; 

b. a se sfii, a pustii, a-i pri, a înmii, a citii; 

c. a se sfii, a pusti, a-i prii, a înmii, a citi; 

d. a se sfi, a pusti, a-i pri, a înmii, a citi; 

e. a se sfii, a pustii, a-i prii, a înmii, a citi. 

 

409. În fraza ,, Aş pleca, dar nu ştiu unde.” avem: 

a. două principale; 

b. trei principale; 

c. două principale şi o circumstanţială de loc; 

d. două principale şi o completivă directă; 

e. nicio variantă. 

 

410. Substantivele patriot, compatriot au forma de feminin: 

a. patriotă, compatriotă; 

b. patrioată, compatrioată; 

c. patriotă, compatrioată; 

d. patrioată, compatrioată; 

e. nu au formă de feminin. 

 

411. Luxurios are ca sinonime pe: 

a. lasciv, concupiscent; 

b. fastuos, somptuos; 

c. supraabundent, excesiv; 

d. bogat, rodnic; 

e. moral, decent. 

 

412. Unitatea frazeologică ,, a-i trage cuiva un tighel” are ca sinonim pe: 

a. a ajuta; 

b. a pălmui; 

c. a jefui; 

d. a minţi; 

e. a mustra. 
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413. Între o subordonată subiectivă şi un subiect se poate stabili: 

a. un raport de subordonare; 

b. un raport de interdependenţă; 

c. un raport de coordonare; 

d. nu se poate stabili nicun fel de raport sintactic; 

e. nicio variantă. 

 

414. A doua propoziţie din fraza ,, E de văzut cine are dreptate.” este: 

a. subiectivă; 

b. predicativă; 

c. completivă directă; 

d. modală; 

e. principală. 

 

415. Ce din enunţul ,, Ce înseamnă să te pricepi?” este: 

a. subiect; 

b. complement direct; 

c. nu are funcţie sintactică; 

d. nume predicativ; 

e. complement indirect. 

 

416. Primul cuvânt din fraza  ,, Bineînţeles că va veni.” Este: 

a. subiect; 

b. predicat verbal; 

c. predicat nominal; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. nu are funcţie sintactică. 

 

417. Cuvântul tot din fraza ,, Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare.” este: 

a. substantiv; 

b. pronume nehotărât; 

c. adjectiv pronominal nehotărat; 

d. adverb; 

e. conjuncţie. 

 

418. Cuvântul cea din ,,Ea e cea mai bună.” este: 

a. pronume demonstrativ; 

b. adjectiv pronominal demonstrativ; 

c. articol adjectival; 

d. interjecţie; 

e. adverb. 

 

419. Enunţul ,, Bineînţeles că problema va fi rezolvată, dar, deocamdată, nu văd de cine.” Conţine: 

a. două propoziţii; 

b. trei propoziţii; 

c. patru propoziţii; 

d. cinci propoziţii; 

e. nicio variantă. 

 

420. Propoziţia subordonată din enunţul ,, Nu se poate şti cine a tras manivela.” devine prin contragere: 

a. subiect; 
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b. complement direct; 

c. nume predicativ; 

d. atribut; 

e. complement de agent. 

 

421. Ce funcţie sintactică nu poate fi îndeplinită de pronumele personal: 

a. atribut apoziţional; 

b. atribut adjectival; 

c. atribut pronominal; 

d. complement de agent; 

e. complement circumstanţial de cauză. 

 

422. În enunţul ,, Fluieră a pagubă.” a este din punct de vedere morfologic: 

a. articol genitival; 

b. articol demonstrativ; 

c. prepoziţie; 

d. pronume cu valoare neutră; 

e. verb auxiliar. 

 

423. În expresia ,, cât a fi şi-ţi trăi” a este din punct de vedere morfologic: 

a. articol genitival; 

b. prepoziţie; 

c. verb auxiliar; 

d. articol demonstrativ; 

e. adjectiv pronominal. 

 

424. Adverbul împrejur s-a format prin: 

a. derivare cu sufix; 

b. derivare cu prefix; 

c. compunere prin sudare; 

d. conversiune; 

e. compunere prin alăturare. 

 

425. În fraza ,, Despre afaceri rămâne să mai vorbim.” există: 

a. o subiectivă; 

b. o predicativă; 

c. o completivă directă; 

d. o modală; 

e. o completivă indirectă. 

 

426. Locuţiunea adverbială este: 

a. de-acum; 

b. de aici; 

c. de loc; 

d. de-adevăratelea; 

e. de atunci. 

 

427. Cuvintele creştin, preot, biserică sunt de origine: 

a. latină; 

b. dacă; 

c. greacă; 
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d. slavonă; 

e. slavă. 

 

428. Cuvintele progres, regres sunt de origine: 

a. latină; 

b. geto-dacă; 

c. formate prin derivare; 

d. formate prin compunere; 

e. împrumuturi. 

 

429. Cu ajutorul sufixului ,, este” se pot forma: 

a. substantive; 

b. adjective; 

c. adverbe; 

d. verbe; 

e. interjecţii. 

 

430. La din enunţul ,, Erau la o sută de voinici gata de luptă.” este: 

a. adverb de mod; 

b. adjectiv pronominal nehotărat; 

c. verb predicativ; 

d. prepoziţie; 

e. numeral cardinal. 

 

431. Limpede din enunţul ,, Era limpede că nu avea dreptate.” este: 

a. adverb şi introduce o predicativă; 

b. adjectiv şi introduce o subiectivă; 

c. adverb; introduce o subiectivă; 

d. adjectiv; introduce o completivă directă; 

e. adverb; introduce o completivă directă. 

 

432. În propoziţia ,, Norii s-au mai răzbunat.” mai este: 

a. adverb de timp; 

b. adverb de mod; 

c. substantiv; 

d. instrument gramatical, ajută la formarea gradelor de comparaţie; 

e. substantiv, genul neutru. 

 

433. Structura subliniată din ,, Mai-marele tribului a hotărât pedepsirea vinovaţilor.” este: 

a. locuţiune substantivală; 

b. substantiv compus; 

c. locuţiune adjectivală; 

d. adjectiv la comparativ de superioritate; 

e. adverb la comparativ de superioritate. 

 

434. Adjectivul din enunţul ,, Comparativ cu alţii el părea mare.” este: 

a. complement circumstanţial de mod; 

b. nume predicativ; 

c. complement direct; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. complement circumstanţial de cauză. 
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435. ,,Mare” din enunţul ,, Cel mare învinge pe cel mic.” este: 

a. adjectiv propriu-zis; 

b. adverb; 

c. substantiv; 

d. interjecţie; 

e. adjectiv pronominal. 

 

436. Structura subliniată din enunţul ,, Când a venit, mi-a cerut marea cu sarea.” este: 

a. locuţiune adjectivală; 

b. locuţiune adverbială; 

c. locuţiune substantivală; 

d. două substantive cu funcţii sintactice diferite; 

e. nicio variantă. 

 

437. ,,De mic nu-l vedea nimeni.” conţine prin structura subliniată: 

a. un complement circumstanţial de scop; 

b. un complement circumstanţial de cauză; 

c. un complement indirect; 

d. un complement circumstanţial de timp; 

e. un adjectiv fără funcţie sintactică. 

 

438. Nici din ,, N-are nici doi ani.” este: 

a. adverb de mod; 

b. conjuncţie; 

c. adverb de întărire a negaţiei; 

d. prepoziţie; 

e. adjectiv pronominal. 

 

439. Sintagma subliniată din ,, De recunoştinţă, nici pomeneală.” este: 

a. substantiv; 

b. locuţiune substantivală; 

c. locuţiune adjectivală; 

d. locuţiune adverbială; 

e. locuţiune interjecţională. 

 

440. În propoziţia ,, A ajuns un nimic.” există: 

a. pronume negativ, complement direct; 

b. substantiv, complement direct; 

c. pronume negativ, complement circumstanţial de mod; 

d. substantiv, nume predicativ; 

e. pronume , nume predicativ. 

 

441. Sintagma subliniată din ,, Creştea şi se făcea tot mai frumos văzând cu ochii.” este: 

a. locuţiune adverbială; 

b. trei cuvinte cu funcţii sintactice diferite; 

c. locuţiune adjectivală; 

d. locuţiune interjecţională; 

e. locuţiune verbală. 

 

442. În fraza ,, Până la urmă mi-a ascultat sfatul şi a plecat.”, structura subliniată este: 
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a. substantiv cu prepoziţie; 

b. locuţiune conjuncţională; 

c. locuţiune adverbială; 

d. locuţiune adjectivală; 

e. nicio variantă. 

 

443. Substantivul subliniat din proverbul ,, Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard.”este: 

a. complement direct; 

b. complement circumstanţial de mod; 

c. complement circumstanţial de loc; 

d. complement indirect; 

e. complement circumstanţial de cauză. 

 

444. Cuvântul subliniat din ,, Pe câmpul ars nu era pic de iarbă.” este: 

a. substantiv; 

b. adjectiv; 

c. adverb; 

d. interjecţie onomatopeică; 

e. numeral prin conversiune. 

 

445. Ultimul cuvânt din enunţul ,, A mers cu maşina să-i facă plinul.” este: 

a. adjectiv; 

b. pronume ; 

c. adverb; 

d. substantiv; 

e. interjecţie. 

 

446. Subordonata din fraza ,, Cartea va rămâne cui i-am dat-o.” este: 

a. subiectivă; 

b. predicativă; 

c. circumstanţială de loc; 

d. completivă directă; 

e. completivă indirectă. 

 

447. Subordonata din fraza ,, Lucrurile vor rămâne aşa cum am stabilit.” este: 

   a.   subiectivă; 

b. predicativă; 

c. modală; 

d. cauzală; 

e. completivă indirectă. 

 

448. Al doilea verb din enunţul ,, Rămâne a mai discuta.” este: 

a. subiect; 

b. nume predicativ; 

c. complement direct; 

d. complement indirect; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

449. Prima propoziţie din fraza ,, Să fi putut, ar fi venit.” este: 

a. consecutivă; 

b. condiţională; 
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c. cauzală; 

d. concesivă; 

e. principală. 

 

450. Structura subliniată din enunţul ,, Cu totul avea o sută de ostaşi.” este: 

a. pronume nehotărât; 

b. adverb nehotărât; 

c. locuţiune adverbială; 

d. substantiv prin conversiune; 

e. locuţiune pronominală. 

 

451. Cu toate că este o locuţiune conjuncţională ce introduce : 

a. o concesivă; 

b. o consecutivă; 

c. o condiţională; 

d. o circumstanţială de cauză; 

e. o circumstanţială de scop. 

 

452. În enunţul ,, Toţi erau împotriva-ţi.” structura subliniată este: 

a. pronume în dativ, complement circumstanţial de mod; 

b. pronume în genitiv, nume predicativ; 

c. pronume în dativ, nume predicativ; 

d. pronume în genitiv, complement circumstanţial de mod; 

e. pronume în dativ, atribut pronominal. 

 

453. În fraza ,, Unde nu fusese atent, n-a înţeles explicaţia.”, elementul de relaţie este: 

a. adverb relativ, complement circumstanţial de loc; 

b. conjuncţie, introduce o circumstanţială de loc; 

c. conjuncţie, introduce o cauzală; 

d. adverb relativ, fără funcţie sintactică; 

e. conjuncţie, introduce o modală. 

 

454. Subordonata introdusă prin ,,să” din fraza ,, Nu-i venea să creadă.” este: 

a. completivă directă; 

b. completivă indirectă; 

c. predicativă; 

d. subiectivă; 

e. temporală. 

 

455. În enunţul ,, Coşul era plin cu vârf.” structura subliniată este: 

a. substantiv, atribut substantival prepoziţional; 

b. substantiv, complement indirect; 

c. adjectiv, atribut adjectival; 

d. substantiv, complement circumstanţial de mod; 

e. ajută la formarea superlativului absolut, nu are funcţie sintactică. 

 

456. Enunţul ,, A luat-o la fugă cât ai zice peşte.” conţine: 

a. un predicat verbal şi un complement circumstanţial de mod; 

b. un predicat verbal şi un complement circumstanţial de timp; 

c. două propoziţii: o principală şi o modală; 

d. două propoziţii: o principală şi o temporală; 
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e. două propoziţii: o principală şi o cauzală. 

 

457. În ,, Care va să zică avea dreptate.” structura subliniată este: 

a. o propoziţie incidentă; 

b. o atributivă; 

c. o consecutivă; 

d. o locuţiune conjuncţională; 

e. o locuţiune adverbială. 

 

458. ,, A lua la zor” înseamnă: 

a. a acţiona cu grabă; 

b. a dojeni; 

c. a se grăbi; 

d. a forţa; 

e.  a constrânge. 

 

459. Plin din versul ,, Satul e de vuiet plin.” este: 

a. adjectiv, complement circumstanţial de mod; 

b. adjectiv, complement indirect; 

c. adverb, nume predicativ; 

d. substantiv, complement indirect; 

e. adjectiv, nume predicativ. 

 

460. Cu excepţia, alături de sunt: 

a. locuţiuni conjuncţionale; 

b. locuţiuni prepoziţionale; 

c. locuţiuni adverbiale; 

d. adverb de mod, adverb de loc; 

e. substantive cu prepoziţii. 

 

461. În fraza ,, Nu se ştie ce o să devină.” elementul de relaţie este: 

a. complement direct; 

b. subiect; 

c. nume predicativ; 

d. nu are funcţie sintactică; 

e. complement circumstanţial de mod. 

 

462. Structura subliniată din ,, Floarea păleşte din ce în ce mai tare.” este: 

 

a.  locuţiune conjuncţională, fără funcţie sintactică; 

b.  locuţiune prepoziţională, fără funcţie sintactică; 

c.  locuţiune adverbială, fără funcţie sintactică; 

d.  locuţiune adverbială, complement circumstanţial de mod; 

e. locuţiune adverbială, complement circumstanţial de timp. 

 

463. Fraza ,, Nu ştiu mai mult decât mi-e dat să ştiu.” are ultima propoziţie: 

a. subiectivă; 

b. completivă directă; 

c. completivă indirectă; 

d. modală; 

e. predicativă. 
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464. Prima propoziţie din fraza ,, Cum venise pe lume, nici el nu-şi dădea seama.” este: 

a. subiectivă; 

b. completivă directă; 

c. completivă indirectă; 

d. modală; 

e. temporală. 

 

465. În structura ,, divan ad-hoc”, cuvântul compus este: 

a. substantiv; 

b. adjectiv variabil; 

c. adverb; 

d. adjectiv invariabil; 

e. locuţiune adjectivală. 

 

466. Din punct de vedere morfologic, structura subliniată din enunţul ,, I-a comunicat în scris noutăţile.” este: 

a. verb la participiu; 

b. substantiv comun; 

c. verb la supin; 

d. locuţiune adverbială; 

e. adverb de mod. 

 

467. Accept, confort, haos sunt substantive: 

a. cu formă dublă de plural; 

b. numai cu formă de singular; 

c. cu formă pentru ambele numere; 

d. cu formă pentru ambele numere, dar diferenţiată semantic; 

e. epicene. 

 

468. Este corectă seria: 

 

a. sote, compleu,. macrameu, pateu; 

b. soteu, compleu, macrame, pate; 

c. sotee, compleuri, maceamee, pateuri; 

d. soteuri, complee, macrameuri, pateuri; 

e. sote, compleu, macrameu, pate. 

 

469. Forma corectă de plural a substantivelor rasol, surmenaj, trabuc este: 

a. rasoluri, surmenajuri, trabucuri; 

b. rasoluri, surmenaje, trabuce; 

c. rasoale, surmenaje, trabuce; 

d. nu au formă de plural; 

e. au formă dublă de plural. 

 

470. Second-hand şi sui-generis sunt: 

a. substantive compuse; 

b. locuţiuni substantivale; 

c. locuţiuni adjectivale; 

d. adjective invariabile; 

e. adjective variabile. 
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471. A se detraca înseamnă: 

a. a se retrage; 

b. a se opune; 

c. a se alătura unui grup; 

d. a se sminti; 

e. a se lăuda. 

 

472. A rage este un verb folosit: 

a. numai cu participiul; 

b. numai cu supinul; 

c. numai la timpurile compuse cu participiul; 

d. numai cu participiul şi supinul; 

e. niciuna dintre variante. 

 

473. Bogdaproste este: 

 

a. substantiv compus; 

b. adjectiv compus; 

c. adverb; 

d. interjecţie; 

e. locuţiune adverbială. 

 

474. Ca omonim, cilindru are: 

a. numai formă de singular; 

b. la plural forma cilindre; 

c. la plural forma cilindri; 

d. formele cilindre şi cilindri, diferenţiate semantic; 

e. doar forma cilindri, indiferent de sens. 

 

475. A se deroba este paronim cu: 

a. numai a  deroca; 

b. a se debloca; 

c. numai a deroga; 

d. a deroca şi a deroga; 

e. a degreva. 

 

476. Ca element de vocabular, tibişir este: 

a. arhaism; 

b. neologism; 

c. regionalism; 

d. cuvânt polisemantic; 

e. element de jargon. 

 

477. Reverendă este : 

a. forma de feminin a lui reverend; 

b. paronim al lui reverend; 

c. cuvânt polisemantic; 

d. omonim; 

e. argou. 

 

478. Cuvântul ,, nişte” din propoziţia ,, Nişte făină era acolo.” este: 
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a. atribut adjectival; 

b. atribut pronominal; 

c. nu are funcţie sintactică; 

d. complement circumstanţial de mod; 

e. nicio variantă. 

 

479. Omonimia este totală în seria: 

a. lac, masă; 

b. lac, cursă; 

c. masă; cursă; 

d. masă, bandă; 

e. lac, bandă. 

 

480. În enunţul ,, Puţini au ajuns la linia de sosire.” cuvântul subliniat este: 

a. complement circumstanţial de mod; 

b. subiect; 

c. atribut pronominal; 

d. atribut adjectival; 

e. atribut apoziţional. 

 

481. În propoziţia ,, S-a dus la alde Ioana.” cuvântul subliniat este: 

a. numeral colectiv; 

b. articol nehotărât; 

c. pronume nehotărât; 

d. adjectiv pronominal; 

e. substantiv comun. 

 

482. Litera e din cuvintele de-o, pe-o, te-a, ne-a este: 

a. vocală; 

b. vocală în diftong; 

c. vocală în hiat; 

d. semivocală; 

e. nicio variantă. 

 

483. Cuvântul cioară conţine: 

 

a. un triftong; 

b. un diftong ascendent; 

c. un diftong descendent; 

d. un hiat; 

e. doi diftongi. 

 

484. În propoziţia ,, I s-a făcut un mare bine.” cuvântul subliniat este: 

a. adverb, complement direct; 

b. adverb, complement circumstanţial de mod; 

c. substantiv, complement direct; 

d. substantiv, nume predicativ; 

e. substantiv, subiect. 

 

485. Enunţul corect este:  
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a. Literatura nu trebuie să reflecte fidel realitatea. 

b.   Literatura nu trebuie să reflecteze fidel realitatea. 

c.   Literatura nu trebuie să refracte fidel realitatea. 

d.   Literatura nu trebuie să refracteze fidel realitatea. 

e.   nicio variantă. 

 

486. Prima propoziţie din versurile ,, De cum s-a ivit lumina/ A ieşit din stup albina”( T. Arghezi) este: 

a. modală; 

b. cauzală; 

c. principală; 

d. consecutivă; 

e. temporală. 

 

487. Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-a format cuvântul ,,mele” din structura  ,, 

stâncii mele” este: 

a. derivare cu sufix; 

b. compunere prin sudare; 

c. compunere prin alăturare; 

d. conversiune; 

e. derivare în serie. 

 

488. Valoarea morfologică a lui ,, i” din ,, Banii de-abia-i ajung.” este: 

a. pronume personal; 

b. verb copulativ; 

c. verb predicativ; 

d. verb auxiliar; 

e. articol hotărât. 

 

489. În propoziţia ,, Eu sunt Bocioacă, starostele.”( I. Slavici), predicatul este: 

a. sunt; 

b. sunt starostele; 

c. sunt Bocioacă; 

d. sunt Bocioacă; starostele; 

e. sunt două predicate. 

 

490. Cazurile cuvintelor din structura ,, spre a tăia calea zmeoaicei aceleia” sunt în ordine: 

a. acuzativ, acuzativ, dativ, dativ; 

b. acuzativ, acuzativ, genitiv, genitiv; 

c. fără caz, acuzativ, genitiv, dativ; 

d. fără caz, acuzativ, genitiv, genitiv; 

e. acuzativ, nominativ, genitiv, nominativ. 

 

491. Versul ,, Însăşi a mea mamă astăzi m-a respins!”(D. Bolintineanu), cuvintele subliniate sunt: 

 

a. adjectiv pronominal de întărire, pronume posesiv, pronume reflexiv; 

b. pronume de întărire, pronume posesiv, pronume personal; 

c. pronume de întărire, adjectiv pronominal posesiv, pronume reflexiv; 

d. adjectiv pronominal de întărire, pronume personal, pronume personal; 

e. pronume de întărire, adjectiv pronominal posesiv, pronume personal. 

 

492. În propoziţia ,, Te dai bătut, ai?”, primul şi ultimul cuvânt sunt: 
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a. pronume reflexiv, adverb fără funcţie sintactică; 

b. pronume personal, verb predicativ; 

c. pronume personal, substantiv în metalimbaj; 

d. pronume reflexiv, interjecţie; 

e. pronume personal, verb auxiliar. 

 

493. În versul ,, Capul ce se pleacă/ Paloşul nu-l taie.” ( D. Bolintineanu), cuvintele subliniate au, în ordine, 

funcţiile sintactice de: 

 

a. subiect, complement direct, complement direct; 

b. complement direct, subiect, subiect; 

c. complement direct, complement direct, complement direct; 

d. subiect, subiect, subiect; 

e. subiect, atribut pronominal, complement direct. 

 

494. În fraza ,, Acum îi ceaţă; om pleca când s-o lumina.”, cuvintele marcate sunt dint punct de vedere 

morfologic: 

 

a. verb copulativ, verb predicativ, pronume cu valoare neutră; 

b. verb auxiliar, substantiv comun, verb copulativ; 

c. verb predicativ, verb auxiliar, verb auxiliar; 

d. pronume personal, verb predicativ( formă populară), verb predicativ; 

e. verb copulativ, verb auxiliar, verb auxiliar. 

 

495. Cuvântul ,, geamgiu” conţine: 

 

a. doi diftongi; 

b. un diftong şi un hiat; 

c. două hiaturi; 

d. un diftong; 

e. un hiat. 

 

496. Versul ,, Ce e oare traiul dacă e robit?” ( D. Bolintineanu) conţine ca predicate: 

a. e, e; 

b. e traiul, e robit; 

c. ce e, e robit; 

d. ce e oare, e; 

e. ce e, e traiul, e . 

 

497. Cratima din structura ,, într-adevăr” marchează în proză: 

 

a. elidarea vocalei ,, e”; 

b. elidarea vocalei,, u”; 

c. păstrarea măsurii constante a versurilor; 

d. menţinerea ritmului; 

e. evitarea hiatului ,, e-a”. 

 

498. Conform DOOM2, sunt corect accentuate cuvintele din seria: aripă/aripă, matur/matur, 

letopiseţ/letopiseţ: 
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a. aripă, matur, letopiseţ; 

b. aripă, matur, letopiseţ; 

c. aripă, matur, letopiseţ; 

d. aripă, matur, letopiseţ; 

e. aripă, matur, letopiseţ. 

 

499. Semne ortografice sunt cele din seria: 

 

a. virgula, cratimă, punct, bară; 

b. apostrof, bară, linia de pauză, semnul întrebării; 

c. bară, punct, semnul întrebării, punct şi virgulă; 

d. punct, cratimă, bară, linie de pauză, apostrof; 

e. cratimă, bară, punct şi virgulă, apostrof. 

 

500. Virgula este obligatorie în cazul: 

 

a. conjuncţiilor copulative; 

b. numelor predicative multiple legate prin ,,sau”; 

c. subiectelor multiple legate prin ,,şi”; 

d. între subiect şi predicat; 

e. conjuncţiilor conclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


