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1. În enunţul „Florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca albastrul 

cerului răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, şi vântul uşor al 

dimineţii, şi ciocârlia care urcă cu spinarea în sus spre cerul adânc, şi floarea 

galbenă a spicelor de grâu, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei şi 

pătrund înlăuntrul omului, subjugându-l.” (Marin Preda, Moromeţii), numărul total de 

atribute adjectivale este: 

a) 6; 

b) 7; 

c) 8; 

d) 10; 

e) 11; 

 

2. În enunţul „Din fundul ei se-ntind pe sub valuri, nenumărate braţe de piatră, gata 

s-apuce vasul şi să-l farme-n bucăţi la cea mai mică nebăgare de seamă.” (Al. 

Vlahuţă), cuvântul subliniat este: 

a) atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis; 

b) atribut adverbial exprimat prin adverb de mod propriu-zis; 

c) atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din adverb; 

d) atribut adverbial exprimat prin adverb de mod provenit di adjectiv; 

e) nume predicativ exprimat prin adjectiv provenit din adverb; 

 

3. Dintre propoziţiile: 

1. Vântul de afară este rece. 

2. Ploaia de ieri a fost puternică. 

3. Ploaia de astăzi este rece. 

4. Venirea din sus este uşoară. 

5. Venirea de sus este uşoară. 

6. Lustra de deasupra este aprinsă. 

conţin atribut adverbial exprimat prin adverb însoţit de prepoziţie: 

a) 1, 2, 5; 

b) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

c) 1, 2, 4, 5, 6; 

d) 1, 2, 3, 5; 

e) niciuna; 

 

4. Dintre propoziţiile: 

1. Vântul de afară este rece. 

2. Ploaia de ieri a fost puternică. 

3. Ploaia de astăzi este rece. 

4. Venirea din sus este uşoară. 

5. Venirea de sus este uşoară. 

6. Lustra de deasupra este aprinsă. 

conţin atribut adverbial exprimat prin locuţiune adverbială: 

a) toate; 

b) 1, 2, 4, 5, 6; 

c) niciuna; 

d) 4, 6; 

e) 1, 2, 3, 5; 
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5. Regentul unui atribut poate fi: 

a) un substantiv, un pronume, o locuţiune substantivală, o locuţiune pronominală, un 

numeral, un adjectiv, orice parte de vorbire cu valoare substantivală (în metalimbaj); 

b) un substantiv, un pronume, o locuţiune substantivală, o locuţiune pronominală, un 

numeral cu valoare adjectivală, un adjectiv provenit din verb la participiu sau 

gerunziu, orice parte de vorbire cu valoare substantivală (în metalimbaj); 

c) un substantiv, un pronume, o locuţiune substantivală, o locuţiune pronominală, un 

numeral cu valoare substantivală, un adjectiv cu valoare substantivală, orice parte de 

vorbire cu valoare substantivală (în metalimbaj); 

d) un substantiv, un pronume, un numeral, un adjectiv, orice parte de vorbire cu 

valoare substantivală (în metalimbaj); 

e) un substantiv, un pronume, un verb, un adjectiv, un adverb sau o interjecţie. 

 

6. Dintre propoziţiile: 

1. Împăratul avea o fată mm! 

2. Cu ajutorul maşinii de cusut face o rochie hm-hm! 

3. Sunetul tic-tac! al ceasului se aude mereu. 

4. Zgomotul pic-pic! al ploii se aude la fereastră. 

5. Pupăza zbârrr! pe o dugheană. 

6. Berzele coboară fâl-fâl!. 

conţin atribut interjecţional exprimat prin interjecţie simplă: 

a) 1, 2, 4; 

b) 1; 

c) 1, 5; 

d) 2, 3, 4, 6; 

e) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; 

 

7. Toate atributele pronominale din textul: De onomastica lui, pe 30 noiembrie, 

colegul meu de bancă, Andrei, şi-a invitat prietenii la o mică petrecere. Dorinţa alor 

săi de a împodobi locuinţa ne-a amintit tuturor de obiceiurile noastre populare., sunt 

corect indicate în seria: 

a) lui, meu, alor săi, noastre; 

b) lui, meu,şi, alor săi, ne, tuturor, noastre; 

c) lui, alor săi; 

d) lui, şi, alor săi;  

e) meu, lui, alor săi; 

 

8. Cuvintele subliniate în textul următor: Păreri asemenea acesteia nu mai avea 

nimeni, dar n-am îndrăznit să manifestăm o atitudine dezaprobatoare faţă de ea. 

Cadourile de la noi l-au bucurat pe Andrei, care le-a pus pe măsuţa din faţa lui ca să 

le admire. , sunt corect analizate în seria: 

a) asemenea – atribut adjectival; acesteia – atribut pronominal genitival; faţă de ea – 

complement indirect; de la noi – atribut pronominal prepoziţional; din faţa lui – 

atribut pronominal prepoziţional. 

b) asemenea – atribut adjectival;  acesteia – complement indirect; faţă de ea – 

complement indirect; de la noi – atribut pronominal prepoziţional; din faţa lui – 

complement circumstanţial de loc; 
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c) asemenea acesteia – atribut pronominal genitival; faţă de ea – complement 

indirect; de la noi – atribut pronominal prepoziţional; din faţa lui – atribut 

pronominal prepoziţional. 

d) asemenea acesteia – atribut pronominal prepoziţional; faţă de ea – complement 

indirect; de la noi – atribut pronominal prepoziţional; din faţa lui – complement 

circumstanţial de loc; 

e) asemenea acesteia – atribut pronominal prepoziţional; faţă de ea – complement 

indirect; de la noi – atribut pronominal prepoziţional; din faţa lui – atribut 

pronominal prepoziţional. 

 

9. Cuvintele subliniate în textul următor: La plecare, mama colegului meu a tăiat din 

pomii din preajma noastră ramuri de măr, păr şi prun şi ne-a spus să le punem în 

apă, fiindcă au să înflorească şi putem face de Sfântul Vasile sorcove pentru fraţii 

mai mici. , sunt corect analizate în seria: 

a) meu – atribut pronominal genitival simplu; din preajma noastră – atribut 

pronominal prepoziţional simplu; Sfântul Vasile – complement circumstanţial de 

timp simplu; 

b) meu – atribut pronominal genitival simplu; din preajma – atribut substantival 

prepoziţional; noastră – atribut pronominal genitival simplu; Sfântul – complement 

circumstanţial de timp simplu;  Vasile – atribut substantival apoziţional; 

c) meu – atribut adjectival simplu; din preajma noastră – atribut pronominal 

prepoziţional simplu; Sfântul – complement circumstanţial de timp simplu;  Vasile – 

atribut substantival apoziţional; 

d) meu – atribut adjectival simplu; din preajma noastră – atribut pronominal 

prepoziţional simplu; Sfântul Vasile – complement circumstanţial de timp simplu 

e) meu – atribut adjectival simplu; din preajma noastră – atribut pronominal 

genitival simplu; Sfântul Vasile – complement circumstanţial de timp simplu 

 

10. Cuvintele subliniate în textul următor: Când a sunat, George a constatat cu 

surprindere că uşa fusese dată cu usturoi tăvălit în funingine de către bunica, a cărei 

convingere era că numai astfel opreşte duhurile necurate. În noaptea Sfântului 

Andrei, e singura apărare împotriva lor, sunt corect analizate în seria: 

a) cărei – atribut adjectival; Sfântului Andrei – atribut substantival genitival; 

împotriva lor – atribut pronominal genitival; 

b) cărei – atribut pronominal genitival; Sfântului – atribut substantival genitival; 

Andrei – atribut substantival apoziţional; împotriva lor – atribut pronominal 

genitival; 

c) cărei – atribut pronominal prepoziţional; Sfântului Andrei – atribut substantival 

genitival; împotriva lor – atribut pronominal prepoziţional; 

d) cărei – atribut pronominal genitival; Sfântului Andrei – atribut substantival 

genitival; împotriva lor – atribut pronominal prepoziţional; 

e) cărei – atribut pronominal genitival; Sfântului Andrei – atribut substantival 

genitival; împotriva lor – atribut pronominal genitival. 

 

11. Cuvintele subliniate în enunţul următor: În locurile din juru-ne iarna, alta, 

sosise., 

a) din juru-ne – atribut pronominal prepoziţional; iarna – subiect gramatical simplu; 

alta – subiect gramatical reluat; 
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b) din juru-ne – atribut pronominal prepoziţional; iarna, alta – subiect gramatical 

multiplu; 

c) din juru-ne – atribut pronominal prepoziţional; iarna – complement circumstanţial 

de timp simplu; alta – subiect gramatical simplu; 

d) din juru-ne – atribut pronominal prepoziţional; iarna – subiect gramatical simplu; 

alta – atribut pronominal apoziţional; 

e) din juru – atribut prepoziţional; ne – atribut adjectival; iarna – subiect gramatical 

simplu; alta – atribut pronominal apoziţional;  

 

12. Funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate în enunţurile: 

1. Casa lui este nouă. 

2. Maşina sa este nouă. 

3. Maşina alor săi este nouă. 

4. Maşina-i este nouă. 

a) 1. atribut pronominal, genitiv; 2. atribut pronominal, genitiv; 3. atribut pronominal, 

genitiv; 4. atribut pronominal, dativ posesiv; 

b) 1. atribut pronominal, genitiv; 2. atribut adjectival, nominativ; 3. atribut adjectival, 

genitiv; 4. atribut pronominal, dativ posesiv; 

c) 1. atribut pronominal, genitiv; 2. atribut adjectival, nominativ; 3. atribut 

pronominal, genitiv; 4. atribut pronominal, dativ; 

d) 1. atribut pronominal, genitiv; 2. atribut adjectival, nominativ; 3. atribut 

pronominal, genitiv; 4. atribut pronominal, dativ posesiv; 

e) 1. atribut pronominal, genitiv; 2. atribut adjectival, nominativ; 3. atribut 

pronominal, genitiv; 4. atribut pronominal, genitiv; 

 

13. Funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate în enunţurile: 

1. Unul dintre ei pleacă. 

2. Purtarea faţă de ea n-a fost politicoasă. 

3. Plângerile împotriva lor au fost numeroase. 

4. Căţelul din spatele lor este de rasă. 

5. Îmi displac gesturi asemenea acestora. 

a) 1, 2. atribut pronominal prepoziţional, acuzativ; 3, 4. atribut pronominal genitival, 

genitiv; 5. atribut pronominal prepoziţional, dativ; 

b) 1, 2. atribut pronominal prepoziţional, acuzativ; 3, 4, 5. atribut pronominal 

prepoziţional, genitiv; 

c) 1, 2. atribut pronominal prepoziţional, acuzativ; 3, 4. atribut pronominal 

prepoziţional, genitiv; 5. atribut pronominal prepoziţional, dativ; 

d) 1. atribut pronominal prepoziţional, acuzativ; 2. complement indirect, acuzativ; 3, 

4. atribut pronominal prepoziţional, genitiv; 5. atribut pronominal prepoziţional, dativ; 

e) 1, 2. atribut pronominal prepoziţional, acuzativ; 3. atribut pronominal 

prepoziţional, genitiv; 4. complement circumstanţial de loc, genitiv; 5. atribut 

pronominal prepoziţional, dativ. 

 

14. Funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate în enunţurile: 

1. Sufletu-mi trist plânge. 

2. Şi-a pierdut cartea. 

3. Conferirea de medalii acestora este lăudabilă. 

4. Ion, nepot acestuia, strânge recolta. 

a) 1, 2, 3, 4. atribut pronominal, dativ;  
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b) 1, 2. atribut adjectival, dativ posesiv; 3. atribut pronominal, dativ; 4. atribut 

pronominal, dativ posesiv; 

c) 1, 2, 3 4. atribut pronominal, dativ posesiv;  

d) 1, 2. atribut pronominal, dativ posesiv; 3. complement indirect, dativ; 4. atribut 

pronominal, genitiv; 

e) 1, 2, 4. atribut pronominal, dativ posesiv; 3. atribut pronominal, dativ. 

 

15. În textul: „Aşteptă pe franţuz să-şi deie părerea în limba lui străină, către beizade, 

şi înţelese că se spun lucruri de laudă… Luându-şi răgaz, după ce împinse la o parte 

strachina înflorită cu smalţ, abatele privi curios la sarmale. Ochii nu mai văzuseră 

aşa ceva, însă nările îi dădeau o bună înştiinţare, aşa încât urmă pilda boierului ş-a 

căpitanului Ilie, aducând cu lingura la buzele-i cărnoase unul din bulzişorii aurii. 

Îndată ochii îi crescuseră rotunzi şi sprâncenele i se înălţaseră.”(Mihail Sadoveanu), 

numărul total de atribute pronominale în dativ este:    

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

 

16. Dintre enunţurile: 

1. Casa lui este frumoasă. 

2. O casă a lui este frumoasă. 

3. A lui casă este frumoasă. 

4. Aceasta este casa lui. 

5. Aceasta este o casă a lui. 

6. Aceasta este a lui. 

7. A lui este frumoasă. 

8. A lui este casa. 

conţin atribut pronominal genitival exprimat prin pronume personal în genitiv: 

a) 1, 4; 

b) 2, 3, 5, 6, 7, 8; 

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

d) 1, 2, 3, 4, 5; 

e) 1, 2, 3, 4, 5, 7; 

 

17. Dintre enunţurile: 

1. Maşina sa este frumoasă. 

2. O maşină a sa este frumoasă. 

3. A sa maşină este frumoasă. 

4. Aceasta este a sa. 

5. Aceasta este a sa maşină. 

6. Aceasta este a sa. 

7. A alor săi este frumoasă. 

8. A sa este maşina. 

conţin atribut pronominal genitival exprimat prin pronume posesiv în genitiv: 

a) 1, 2, 3, 5; 

b) 1, 2, 3; 

c) 2, 3, 5; 
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d) 7; 

e) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

 

18. În enunţul „Florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca albastrul 

cerului răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, şi vântul uşor al 

dimineţii, şi ciocârlia care urcă cu spinarea în sus spre cerul adânc, şi floarea 

galbenă a spicelor de grâu, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei şi 

pătrund înlăuntrul omului, subjugându-l.” (Marin Preda, Moromeţii), prima 

propoziţie principală este:  

a) „Florile albastre de cicoare, … răsar din loc în loc pe marginea drumurilor 

înguste”; 

b) „Florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca albastrul cerului răsar 

din loc în loc pe marginea drumurilor înguste, şi vântul uşor al dimineţii, şi ciocârlia 

care urcă cu spinarea în sus spre cerul adânc, şi floarea galbenă a spicelor de grâu, 

toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei”; 

c) „Florile…, … şi vântul…, şi ciocârlia, … şi floarea, toate acestea răzbat cu putere 

din viaţa câmpiei”; 

d) „Florile albastre de cicoare, …, şi vântul uşor al dimineţii, şi ciocârlia…, şi 

floarea galbenă a spicelor de grâu, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei”; 

e) „Florile albastre de cicoare, …, şi vântul uşor al dimineţii, şi ciocârlia…, şi 

floarea galbenă a spicelor de grâu, toate acestea răzbat cu putere din viaţa câmpiei 

şi pătrund înlăuntrul omului, subjugându-l.” 

 

19. Principala din fraza „La steaua care-a răsărit / E-o calea-atât de lungă / Că mii 

de ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă.“ este:  

a) E-o calea-atât de lungă; 

b) Luminii să ne-ajungă; 

c) La steaua … e-o cale-atât de lungă;  

d) La steaua a răsărit; 

e) La steaua care-a răsărit. 

 

20. În fraza „Şi cu aceasta am ajuns din nou la contrariul a ceea ce s-ar putea numi 

fericire […]”, propoziţiile sunt: 

a) … am ajuns din nou la contrariul
1
/ a ceea ce s-ar putea numi fericire 

2
/; 

b) … am ajuns din nou la contrariul a 
1
/ ceea ce s-ar putea numi fericire 

2
/; 

c) … am ajuns din nou la contrariul a ceea 
1
/ ce s-ar putea numi fericire 

2
/ ;   

d) … am ajuns din nou la contrariul 
1
/ a ceea ce s-ar putea 

2
/ numi fericire 

3
/;  

e) … am ajuns din nou la contrariul a ceea 
1
/ ce s-ar putea 

2
/ numi fericire 

3
/. 

 

21. Există o atributivă în textele 1° Îmi stăruie în minte ce îmi spusese cândva un 

prieten.; 2° „Ce fel de limbă mai e şi asta în care nu există niciun cuvânt pentru 

cadavrul unui înecat?”; 3° „Nu ştiu cum se cheamă satul acesta, dar ştiu că 

pretutindeni unde m-ai dus, unde s-a vorbit româneşte este pământul patriei mele. 

sunt:  

a) în niciunul ; 

b) în 1° şi 2°;  

c) în 2°;  

d) 1° şi 3°;  

e) în toate trei textele.   
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22. Subordonata din fraza „[…] există lucruri despre care se tace […].” este: 

a) AT; 

b) CD; 

c) CI;  

d) APOZ;  

e) PR.   

 

23. În fraza „Pe toţi îi obseda întrebarea bine ştiută: trebuie să fug de aici, dar cum o 

fac?”, propoziţiile subliniate sunt:  

a) P, P; 

b) APOZ, APOZ; 

c) P, SB;  

d) P, CD;  

e) AT, AT.   

 

24. În frazele 1° „Vai de pasărea ce scapă din colivie şi cade în laş. ”; 2° „;Rana ce 

nu se vede, aceea-i mai grea. ”; 3° „Nu dorm toţi câţi au ochii închişi. ” propoziţiile 

sunt, în ordine: 

a) 1° P, AT, AT; 2° P, AT; 3° P, AT; 

b) 1° P, AT, P; 2° P, APOZ; 3° P, AT; 

c) 1° P, AT, AT; 2° P, AT; 3° P, SB;  

d) 1° P, AT, P; 2° P, P; 3° P, SB;  

e) 1° P, AT, AT; 2° P, P; 3° P, AT.   

 

25. În fraza „Tu vezi un lucru: că umblu ziua-n amiaza mare pe drumul de ţară şi 

nimeni nu mă opreşte în cale […].” , propoziţiile legate prin şi sunt: 

a) APOZ, P; 

b) CD, CD; 

c) APOZ, APOZ;  

d) AT, AT;  

e) CD, P.   

 

26. În fraza „În cele din urmă, păru că ia o hotărâre: ca şi mine, aşeză şi el perna la 

părete în curmezişul patului şi se culcă.” , propoziţia subliniată este: 

a) CMC; 

b) APOZ; 

c) P;  

d) AT;  

e) CD.   

 

27. În frazele 1° „Nu cunosc o altă ţară unde iubirea să fi fost aşa de flămândă de 

libertate ca în România.” ; 2° „Avea […] nişte porţi fermecate cum n-am mai văzut în 

zilele mele.”  , subordonatele sunt: 

a) CL, CM; 

b) AT, AT; 

c) AT, CM;  

d) CL, CM;  

e) AT, PR.   
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28. În fraza Nu am niciun mijloc ca să pot pătrunde acolo., subordonata este: 

a) CI; 

b) CZ; 

c) AT;  

d) CS;  

e) CNS.   

 

29. Subordonata din fraza Am stabilit astfel: până luni să termin de redactat grilele. 

este: 

a) CD;     

b) CM;     

c) AP;     

d) COND;     

e) CS.  

 

30. În enunţurile: 1. L-am ajutat azi pe un om bătrân. 2. L-am ajutat azi pe un bătrân 

om. 3. L-am ajutat azi pe un bătrân. ,  complementul direct exprimat prin substantiv 

este: 

a) pe un om, pe un bătrân, pe un bătrân; 

b) pe un om bătrân, pe un bătrân om, pe un bătrân; 

c) pe un om, pe un om, pe un bătrân; 

d) pe un bătrân, pe un bătrân, pe un bătrân; 

e) pe un om, pe un om, pe un (om - subînţeles). 

 

31. În enunţurile: 1. L-am ajutat azi pe omul bătrân. 2. L-am ajutat azi pe bătrânul 

om.  3. L-am ajutat azi pe bătrânul acesta. ,  complementul direct exprimat prin 

substantiv este: 

a) pe omul, pe bătrânul, pe bătrânul; 

b) pe bătrân, pe bătrânul, pe bătrânul; 

c) pe omul bătrân, pe bătrânul om, pe bătrânul; 

d) pe omul, pe om, pe bătrânul; 

e) pe omul, pe om, pe (omul - subînţeles). 

 

32. În enunţurile: 1. L-am ajutat azi pe omul cel bătrân. 2. L-am ajutat azi pe cel 

bătrân. 3. L-am ajutat azi pe cel om., complementul direct exprimat prin substantiv 

este: 

a) pe omul, pe cel bătrân, pe cel om; 

b) pe omul, pe cel bătrân, pe om; 

c) pe cel bătrân, pe cel bătrân, pe cel om; 

d) pe cel bătrân, pe cel bătrân, pe om; 

e) pe omul cel bătrân, pe cel bătrân, pe cel om. 

 

33. În enunţurile: 1. L-am ajutat azi pe cel mai bătrân om. 2. L-am ajutat azi pe cel 

mai bătrân. 3. L-am ajutat azi pe cel mai bătrân dintre oameni., complementul direct 

exprimat prin substantiv este: 

a) pe om, pe cel mai bătrân, oameni; 

b) pe cel mai bătrân, pe cel mai bătrân, pe cel mai bătrân; 

c) pe om, pe cel mai bătrân, pe cel mai bătrân; 
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d) pe cel mai bătrân om, pe cel mai bătrân, pe cel mai bătrân dintre oameni; 

e) pe cel bătrân om, pe cel  bătrân, pe cel  bătrân.  

 

34. Interpretarea cuvintelor subliniate în enunţul „L-am văzut pe al Mariei în clasă.” 

este corectă în varianta: 

a) „pe al Mariei ” – complement direct exprimat prin substantiv propriu însoţit de 

articolul posesiv-genitival „al” şi prepoziţia simplă „pe”;  

b) „pe al Mariei” – atribut substantival genitival exprimat prin substantiv propriu 

însoţit de articolul posesiv-genitival „al” şi prepoziţia simplă „pe”; 

c) „pe (băiatul)” – complement direct subînţeles; „al Mariei” – atribut substantival 

genitival exprimat prin substantiv propriu însoţit de articolul posesiv-genitival „al”; 

d) „pe (băiatul)” – complement direct exprimat prin substantiv; „al Mariei” – atribut 

substantival prepoziţional exprimat prin substantiv propriu însoţit de articolul posesiv-

genitival „al”; 

e) „pe (băiatul)” – complement circumstanţial de loc exprimat prin substantiv; „al 

Mariei” – atribut substantival genitival exprimat prin substantiv propriu însoţit de 

articolul posesiv-genitival „al”. 

 

35. Felul propoziţiilor subordonate din enunţurile următoare: 1. Eu pot să rezolv. 2. 

Eu poate că voi rezolva. 3. Eu par că înţeleg. 

este corect indicat în varianta: 

a) completivă directă, completivă directă, circumstanţială de mod; 

b) completivă directă, completivă directă, predicativă; 

c) completivă directă, subiectivă, circumstanţială de mod; 

d) completivă directă, subiectivă, predicativă; 

e) circumstanţială de mod, circumstanţială de mod, circumstanţială de mod. 

 

36. Felul propoziţiilor subordonate din enunţurile următoare: 1. Eu pare că înţeleg. 2. 

Tu poţi  să rezolvi.  3. Tu poate că vei rezolva.  

este corect indicat în varianta: 

a) circumstanţială de mod, completivă directă, subiectivă; 

b) subiectivă, circumstanţială de mod, subiectivă; 

c) predicativă, completivă directă, subiectivă; 

d) subiectivă, completivă directă, subiectivă; 

e) predicativă, completivă directă, circumstanţială de mod. 

 

37. Felul propoziţiilor subordonate din enunţurile următoare: 1. Tu poţi să rezolvi. 2. 

Tu poate că vei rezolva. 3. Tu pari că înţelegi. 

este corect indicat în varianta: 

a) completivă directă, completivă directă, circumstanţială de mod; 

b) completivă directă, completivă directă, predicativă; 

c) completivă directă, subiectivă, circumstanţială de mod; 

d) completivă directă, subiectivă, predicativă; 

e) circumstanţială de mod, circumstanţială de mod, circumstanţială de mod. 

 

38. Felul propoziţiilor subordonate din enunţurile următoare: 1. Tu pare că vei 

rezolva. 2. El poate să rezolve. 3. El poate că va rezolva. este corect indicat în 

varianta: 

a) circumstanţială de mod, completivă directă, subiectivă; 
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b) subiectivă, circumstanţială de mod, subiectivă; 

c) predicativă, completivă directă, subiectivă; 

d) subiectivă, completivă directă, subiectivă; 

e) predicativă, completivă directă, circumstanţială de mod. 

 

39. Felul propoziţiilor subordonate din enunţurile următoare: 1. El pare că înţelege. 2. 

Eu se pare că înţeleg. 3. Tu se poate să nu fi înţeles. 

a) predicativă, subiectivă, subiectivă; 

b) circumstanţială de mod, subiectivă, subiectivă; 

c) predicativă, predicativă, subiectivă; 

d) predicativă, predicativă, completivă directă; 

e) predicativă, circumstanţială de mod, subiectivă. 

 

40. În enunţurile: 

1. E greu de rezolvat problema aceasta. 

2. E greu a se rezolva problema aceasta. 

3. Profesorul mi-a dat o problemă de rezolvat. 

4. Profesorul mi-a dat de rezolvat o problemă. 

5. Elevilor li s-a dat de către profesor o problemă grea. 

cuvântul subliniat are funcţia sintactică de: 

a) 1. subiect; 2. subiect; 3. complement direct; 4. complement direct; 5. complement 

direct; 

b) 1. subiect; 2. subiect; 3. complement direct; 4. subiect; 5. subiect; 

c) 1. subiect; 2.complement direct; 3. complement direct; 4. complement direct; 5. 

subiect; 

d) 1. subiect; 2. subiect; 3. complement direct; 4. complement direct; 5. subiect; 

e) 1. complement direct; 2. complement direct; 3. complement direct; 4. complement 

direct; 5. complement direct. 

 

41. În enunţul Fratele meu poate deveni din ce în ce mai bun, complementul direct 

este: 

a) deveni; 

b) mai bun; 

c) deveni mai bun; 

d) deveni din ce în ce; 

e) deveni din ce în ce mai bun. 

 

42. În enunţul Ţie  poate a-ţi fi  din ce în ce mai frică, complementul direct este: 

a) a fi; 

b) a-ţi fi; 

c) a-ţi fi mai frică; 

d) a-ţi fi frică; 

e) a-ţi fi din ce în ce mai frică. 

 

43. În enunţul „Oricui  poate a-i fi  la examen teamă”, complementul direct este: 

a) a fi; 

b) a-i fi; 

c) a fi teamă; 

d) a-i fi frică; 
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e) a-i fi la examen teamă. 

 

44. În enunţul „Fratele meu se poate face astfel jurist.”, complementul direct este: 

a) se poate face astfel jurist; 

b) se face astfel; 

c) face astfel; 

d) se face jurist; 

e) face jurist. 

 

45. În enunţurile: 

1. Gheorghe duce pe izlaz la păscut vaca. 

2. Vaca paşte iarba. 

3. Iarba o paşte vaca. 

4. Se duce la păscut vaca. 

5. Gheorghe se duce pe izlaz ca să pască vaca. 

substantivul „vaca” are funcţia sintactică de: 

a) subiect gramatical, subiect gramatical, subiect gramatical, subiect gramatical, 

subiect gramatical; 

b) complement direct, subiect gramatical, subiect gramatical, complement direct, 

complement direct; 

c) complement direct, subiect gramatical, complement direct, subiect gramatical, 

subiect gramatical; 

d) complement direct, subiect gramatical, subiect gramatical, subiect gramatical, 

subiect gramatical; 

e) complement direct, subiect gramatical, complement direct, complement direct, 

complement direct. 

 

46. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din textele 1° A terminat de scris lecţiile. 

2° Merele nu s-au terminat de cules. este corect indicată în varianta: 

a) 1° de scris  – cd ; lecţiile – cd; 2° Merele  – sb; de cules – ci; 

b) 1° de scris  – sb ; lecţiile – cd; 2° Merele  – sb; de cules – cd; 

c) 1° de scris  – cd ; lecţiile – cd; 2° Merele  – cd; de cules – cd; 

d) 1° de scris  – cd ; lecţiile – cd; 2° Merele  – cd; de cules – sb; 

e) 1° de scris  – cd ; lecţiile – cd; 2° Merele  – sb; de cules – sb. 

 

47. Au funcţia de complement direct cuvintele subliniate din textele 1° Neîndrăznind 

a-l contrazice, a ieşit din cameră. 2° Nevenindu-i a-l contrazice, a ieşit din cameră. 

3° Nu se putea a-l contratice. 4° El nu putea a se contrazice.: 

a) 1°; 4°; 

b) 1°, 2°, 3°, 4°; 

c) în nici un text ele nu sunt cd; 

d) 1°, 3°, 4°; 

e) 1°,  2° , 4°. 

 

48. Felul propoziţiilor, în ordinea predicatelor) şi funcţia sintactică a structurilor 

subliniate din enunţul Nu-i cine ştie cine omul acesta, n-are cine ştie ce în casă.” sunt 

indicate corect în varianta: 

a) PP, PR, PP, CD;  cine ştie cine – atribut adjectival; cine ştie ce – complement 

direct; 
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b) PP, PR, PP, CD;  cine – nume predicativ,  ştie – predicat verbal, cine – subiect 

gramatical; cine – subiect gramatical, ştie – predicat verbal, ce – complement direct; 

c) PP, PP; cine ştie cine – atribut pronominal, cine ştie ce – complement direct; 

d) PP, PP; cine ştie cine – atribut adjectival, cine ştie ce – atribut adjectival (în relaţie 

cu substantivul subînţeles „lucruri”); 

e) PP, PP; cine ştie cine – nume predicativ, cine ştie ce – complement direct. 

 

49. În enunţul Noi pare că vom fi studenţi., propoziţia subordonată este: 

a) completivă directă; 

b) predicativă; 

c) subiectivă; 

d) atributivă. 

e) circumstanţială de mod. 

 

50. În enunţul Voi pare că sunteţi de la Bucureşti., propoziţia subordonată este: 

a) subiectivă; 

b) predicativă; 

c) completivă directă; 

d) atributivă. 

e) circumstanţială de mod. 

 

51. În enunţul Tu pare că eşti tristă., propoziţia subordonată este: 

a) predicativă; 

b) subiectivă; 

c) completivă directă; 

d) atributivă. 

e) circumstanţială de mod. 

 

52. În enunţul Eu pare că sunt tristă., propoziţia subordonată este: 

a) predicativă; 

b) completivă directă; 

c) subiectivă; 

d) atributivă. 

e) circumstanţială de mod. 

 

53. Felul subordonatei şi funcţia sintactică a pronumelui relativ ce din enunţul N-are 

ce să i se întâmple până mâine. sunt corect indicate în varianta: 

a) completivă directă, complement direct; 

b) completivă directă, subiect gramatical; 

c) subiectivă, subiect gramatical; 

d) subiectivă, complement direct; 

e) predicativă, complement direct. 

 

54. Enunţurile: 

1. E greu de rezolvat ce mi-a dat profesorul de matematică. 

2. E greu de rezolvat de către elevi ce s-a dat la olimpiadă. 

3. Profesorul mi-a dat o problemă ca s-o rezolv. 

4. Profesorul mi-a dat să rezolv o problemă. 

5. Elevilor li s-a dat de către profesor să rezolve o problemă grea. 
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conţin următoarele subordonate: 

a) 1. subiectivă; 2. subiectivă; 3. de scop; 4. completivă directă; 5. completivă directă; 

b) 1. completivă directă; 2. subiectivă; 3. de scop; 4. completivă indirectă; 5. 

subiectivă; 

c) 1. completivă directă; 2. subiectivă; 3. de scop; 4. completivă directă; 5. subiectivă; 

d) 1. completivă directă; 2. completivă directă; 3. de scop; 4. completivă directă; 5. 

completivă directă; 

e) 1. subiectivă; 2. subiectivă; 3. de scop; 4. subiectivă; 5. subiectivă 

 

55. În fiecare dintre enunţurile: 

1. Nu i-a fost dat să fie fericit. 

2. Nu i-a dat prin gând să sublinieze întâi predicatul. 

3. Nu a gândit că i se va întâmpla lui una ca asta. 

4. Nu s-a gândit că i se va întâmpla lui una ca asta. 

propoziţia subordonată este: 

a) 1. completivă directă, 2. completivă directă, 3. completivă directă, 4. completivă 

directă; 

b) 1. subiectivă, 2. completivă directă, 3. completivă directă, 4. subiectivă; 

c) 1. subiectivă, 2. subiectivă, 3. completivă indirectă, 4. completivă indirectă 

d) 1. completivă directă, 2. subiectivă, 3. completivă directă, 4. completivă indirectă 

e) 1. subiectivă, 2. subiectivă, 3. completivă directă, 4. completivă indirectă. 

 

56. În enunţurile: 

1. Cine a înţeles să ridice mâna! 

2. Cine a înţeles să ridice mâna. 

3. Cine a înţeles să ridice mâna? 

4. Să ridice mâna cine a înţeles! 

5. Să ridice mâna cine a înţeles? 

există următoarele tipuri de propoziţii; 

a) 1. subiectivă + principală; 2.  subiectivă + principală; 3. subiectivă + principală; 4. 

principală + subiectivă; 5. principală + subiectivă; 

b) 1. principală + completivă directă; 2.  principală + completivă directă; 3. principală 

+ completivă directă; 4. principală + subiectivă; 5. principală + subiectivă; 

c) 1. subiectivă + principală; 2.  subiectivă + principală; 3. principală + completivă 

directă; 4. principală + completivă directă; 5. principală + completivă directă; 

d) 1. subiectivă + principală; 2.  subiectivă + principală; 3. principală + completivă 

directă; 4. principală + subiectivă; 5. principală + subiectivă; 

e) 1. subiectivă + principală; 2.  subiectivă + completivă directă; 3. subiectivă + 

principală ; 4. principală + subiectivă; 5. completivă directă + principală. 

 

57. În enunţurile: 

1. Pe cel ce-l aştepţi l-am văzut la şcoală. 

2. Pe cel ce-l aştepţi, pe acela l-am văzut la şcoală. 

3. Pe acela l-am văzut la şcoală, pe cel ce-l aştepţi. 

a) 1. completivă directă + principală; 2. completivă directă + principală; 3. principală 

+ completivă directă; 

b) 1. completivă directă + principală; 2. atributivă apozitivă + principală; 3. principală 

+ atributivă apozitivă; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 

 15 

c) 1. completivă directă + principală; 2. completivă directă + principală; 3. principală 

+ atributivă apozitivă; 

d) 1. principală + completivă directă; 2. principală + completivă directă; 3. principală 

+ atributivă apozitivă; 

e) 1. completivă directă + principală; 2. completivă directă + principală; 3. atributivă 

apozitivă + principală. 

 

58. Propoziţia cu predicatul băgam de seamă din fraza „Cât de cufundat eram în 

contemplarea cadrelor nu treceam cu vederea nici pe oaspeţi, interesanţi uneori, aşa 

că printre ei băgam de seamă că se afla nelipsit un tânăr.” este: 

a) aşa că printre ei băgam de seamă un tânăr; 

b) că printre ei băgam de seamă un tânăr; 

c) aşa că băgam de seamă un tânăr;  

d) aşa că băgam de seamă;   

e) aşa că printre ei băgam de seamă.   

 

59. Delimitarea principalei din fraza „Pe mine, fata lui Hagi Cănuţă, să-ndrăzneşti tu 

să mă baţi, păcătosule, janghinosule şi râiosule?!” este corectă în varianta:  

a) „Pe mine, fata lui Hagi Cănuţă, să-ndrăzneşti tu”  

b) „Pe mine, fata lui Hagi Cănuţă, să mă baţi, păcătosule, janghinosule şi râiosule?!”  

c) „să-ndrăzneşti tu, păcătosule, janghinosule şi râiosule?!” 

d) „ să-ndrăzneşti tu” 

e) „să-ndrăzneşti, păcătosule, janghinosule şi râiosule?!” 

 

60. În fraza „Dacă ar trebui să mă duc pe o insulă
1
/ înseamnă

2
/ că n-aş avea altă 

alegere
3
/, şi prin urmare n-aş putea lua cu mine niciuna dintre cărţile

4
/  pe care le 

iubesc
5
/, pentru că ele ar fi din capul locului interzise

6
/. “, propoziţia 4 este: 

a) CD coord. concluziv cu nr. 3; 

b) CD coord. copulativ cu nr. 3; 

c) PR coord. concluziv cu nr. 3;  

d) PR coord. copulativ cu nr. 3;  

e) PP.   

 

61. În fraza Dacă m-am străduit şi dacă te-am necăjit puţin am făcut-o pentru că îţi 

vreau binele., propoziţiile legate prin şi sunt: 

a) CD, CD; 

b) COND, COND; 

c) COND, CV;  

d) CD, P;  

e) SB, SB.   

 

62. În fraza Acum, ori c-a fi trăind calul, ori că n-a fi trăind, asta nu mă priveşte pe 

mine., propoziţiile introduse prin că sunt: 

a) CD, CD; 

b) CT, CT; 

c) CV, CV;  

d) CV, CV;   

e) APOZ, APOZ.   
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63. Propoziţiile din fraza „[…] fiecare spune mai puţin decât  înţelege şi înţelege mai 

mult decât i se spune […].” sunt: 

a) P, CM, P, CD; 

b) P, P, P, P; 

c) P, CI, P, CI;  

d) P, CD, P, CD;   

e) P, CM, P, CM.   

 

64. Propoziţiile din fraza „Vai de cel ce nu ştie nici când să grăiască, nici când să 

tacă, dar cu mult mai vai de cel ce nu ştie nici ce să grăiască, nici să tacă.” sunt, în 

ordine: 

a) P, CT, CT, P, CD, CD; 

b) P, CD, CD, P, CD, CD; 

c) P, AT, CD, CD, P, AT, SB, SB;  

d) P, CI, CD, CD, P, CI, CD, CD;   

e) P, CI, CT, CT, P, CI, CD, CD .   

 

65. Propoziţia introdusă prin că din fraza „A trecut câtva timp şi iată că s-au ivit 

câteva locuri la al treilea minister.” este: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CD;  

d) CI;   

e) PR.   

 

66. Subordonatele din frazele 1° Nu poţi da cât poţi lua.; 2° Am întrebat cui să mă 

adresez.  sunt: 

a) 1° CM; 2° CD; 

b) 1° CD; 2° CD; 

c) 1° CD; 2° CI;  

d) 1° CM; 2° CI;   

e) 1° CD, CD; 2° CD.   

 

67. În frazele 1° Am însemnat locul unde am ascuns banii.; 2° Va veni ea ziua când o 

să fie bine pentru toţi.; 3° Nu-mi place deloc modul cum te comporţi în societate. 

Subordonatele sunt: 

a) 1° CL,2° CT, 3° CM; 

b) 1° CD, 2°, 3° SB; 

c) 1°,2°, 3° AT;  

d) 1°,2°, 3° APOZ;   

e) 1°, 2°, 3° CD.   

 

68. Propoziţiile subliniate din frazele 1° Am făcut o greşeală: nu am scris adresa pe 

scrisoare.; 2° Află de la mine că întârzie şi acum!; 3° Se ştie un lucru: că întârzie.; 4° 

Mai vreau un singur lucru: anume unde va avea loc întâlnirea. sunt: 

a) 1° P, 2° CD, 3° SB, 4° P; 

b) 1° P, 2° CD, 3° APOZ, 4° CD; 

c) 1° P, 2° CD, 3° SB, 4° CD  

d) 1° APOZ, 2° CD, 3°, 4°APOZ;   
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e) 1° P, 2° CD, 3°, 4° APOZ.   

 

69. Propoziţiile subliniate sund CD în fraza 1° Asta mă sperie: întârzie prea mult.; 2° 

Ce îl nemulţumeşte e că nu mai avem timp să terminăm!; 3° Că ai telefon abia azi am 

aflat; 4° Că nu răspunde la telefon, asta îmi trezeşte suspiciuni. sunt: 

a) în 3° ; 

b) în toate patru; 

c) în 2°, 3°, 4° 

d) în nicio frază;   

e) în 3°, 4°.   

 

70. Propoziţiile subliniate sunt completive directe în frazele 1° Du-te acum, zice el.; 

2° Mi-a spus să mă duc acum.; 3° Mi s-a spus să mă duc acum.; 4° Mi s-a comunicat 

la telefon: Du-te acum. sunt: 

a) în toate patru; 

b) în 2°; 

c) în niciuna;  

d) în 2°, 3°, 4°;   

e) în 3°, 4°.   

 

71. Subordonata din fraza „Dumneavoastră, ca fiecare boier, numai ne-aţi poruncit să 

aducem bolovanul, dar n-aţi pus umărul cu noi la adus.” este: 

a) AT; 

b) CI; 

c) CD;  

d) CS;   

e) CNS.   

 

72. Subordonata din fraza ,,Iată ce mi s-a întâmplat.” este: 

a)PR ;  

b) SB;  

c) CD;  

d) CI;  

e) AP. 

 

73. Subordonata introdusă prin dacă din fraza Dacă atunci v-am căutat, am făcut-o ca 

să vă arăt că nu sunt supărat. este: 

a) COND; 

b) CZ; 

c) CD;  

d) CV;   

e) CS.   

 

74.  Subordonata este completivă directă în varianta: 

a) Păcat că nu ai venit cu noi. 

b)  Şi-a învăţat copiii să spună mereu adevărul. 

c) De ce nu l-aţi lăsat să se odihnească?  

d) De-acum, fie ce-o fi şi ce-o vrea Dumnezeu.  

e) Nu a putut deveni niciodată ce şi-a propus. 
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75. Subordonata este completivă directă în varianta: 

a) Acolo nu părea a fi ce mi-ai spus.. 

b) Nu-mi face nicio plăcere să te chem la lucru duminica.. 

c) De subliniat că această atitudine îi face cinste.  

d) Ce-l supăra cel mai mult este că l-aţi minţit.   

e) Nu contează ce spun eu; contează ce spuneţi voi...   

 

76. În enunţurile: 1. Nu arde casa. 2. Nu-i arde casa. 3. Nu-i arde de casă., 

substantivul are funcţia sintactică de:  

a) complement direct, complement direct, complement indirect; 

b) subiect gramatical, complement indirect, complement indirect; 

c) complement direct, complement indirect, complement indirect; 

d) subiect gramatical, subiect gramatical, complement indirect; 

e) subiect gramatical, subiect gramatical, complement circumstanţial de cauză. 

 

77. În enunţurile: 1. Nu arde ceea ce a aruncat în foc.  2. Nu-i arde ceea ce a pus pe 

foc. 3. Nu-i arde de ceea ce a aruncat în foc., relativul are, în ordine, funcţiile 

sintactice: 

a) complement direct, complement direct, complement indirect; 

b) subiect, subiect, complement indirect; 

c) atribut pronominal apoziţional, atribut pronominal apoziţional, atribut pronominal 

apoziţional; 

d) complement direct, complement direct, complement direct; 

e) atribut adjectival, atribut adjectival, atribut adjectival. 

 

78. În enunţul Niciunul dintre elevi nu a fost obligat să participe la concurs, dar 

niciunuia nu i-a fost permis să copieze de la colegi, propoziţiile subordonate sunt, în 

ordinea predicatelor: 

a) completivă directă, completivă directă; 

b) completivă indirectă, completivă directă; 

c) completivă indirectă, subiectivă; 

d) completivă directă, subiectivă; 

e) subiectivă, subiectivă. 

 

79. Este formată numai din părţi de vorbire prin care nu se poate exprima 

complementul indirect seria: 

a) substantiv, pronume relativ; 

b) substantiv, verb la infinitiv; 

c) adverb, verb la infinitiv; 

d) numeral ordinal, pronume interogativ; 

e) numeral adverbial, verb la indicativ,  

 

80. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţurile următoare: 

1. A dat casa pe apartament. 

2. A vândut apartamentul pe o sută de mii de lei. 

3. Mobila a dat-o pe nimic. 

este corectă în varianta: 
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a) 1. complement direct exprimat prin substantiv în acuzativ; 2. complement indirect 

numeral cardinal compus cu valoare substantivală; 3. complement circumstanţial de 

mod exprimat prin locuţiune adverbială de mod; 

b) 1. complement direct exprimat prin substantiv în acuzativ; 2. complement direct 

numeral cardinal compus cu valoare substantivală; 3. complement circumstanţial de 

mod exprimat prin locuţiune adverbială de mod; 

c) 1. complement indirect exprimat prin substantiv în acuzativ; 2. complement indirect 

numeral cardinal compus cu valoare substantivală în acuzativ; 3. complement 

circumstanţial de mod exprimat prin locuţiune adverbială de mod în acuzativ; 

d) 1. complement indirect exprimat prin substantiv în acuzativ; 2. complement 

indirect numeral cardinal compus cu valoare substantivală în acuzativ; 3. complement 

circumstanţial de mod exprimat prin locuţiune adverbială de mod; 

e) 1. complement circumstanţial de mod exprimat prin substantiv în acuzativ; 2. 

complement  circumstanţial de mod numeral cardinal compus cu valoare 

substantivală; 3. complement circumstanţial de mod exprimat prin locuţiune 

adverbială de mod; 

 

81. În enunţul „Patria e aducerea-aminte de zilele copilăriei” (Al. Russo), cuvintele 

subliniate sunt, în ordine: 

a) nume predicativ, atribut substantival prepoziţional; 

b) subiect gramatical, atribut substantival prepoziţional; 

c) nume predicativ, complement indirect; 

d) subiect gramatical, complement indirect; 

e) nume predicativ, complement circumstanţial de mod, complement indirect. 

 

82. În versurile: „La ce statornicia părerilor de rău,/Când prin această lume să 

trecem ne e scris/ Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?” (M. Eminescu), structura 

subliniată este formată din următoarele părţi de propoziţie: 

a) complement indirect, subiect gramatical, atribut substantival genitival, atribut 

substantival prepoziţional; 

b) complement circumstanţial de cauză, subiect gramatical, atribut substantival 

genitival; 

c) complement indirect, complement direct, atribut substantival genitival; 

d) complement indirect, subiect gramatical, atribut substantival genitival; 

e) complement indirect, nume predicativ, atribut substantival genitival; 

 

83. În versurile: „La ce statornicia părerilor de rău,/Când prin această lume să 

trecem ne e scris/ Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?” (M. Eminescu), cuvântul 

„ce” este: 

a) complement indirect exprimat prin pronume relativ; 

b) atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal relativ; 

c) complement indirect exprimat prin pronume interogativ; 

d) atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal interogativ; 

e) complement circumstanţial de loc exprimat prin pronume interogativ. 

 

84. Subordonata din fraza ,,Silit să renunţe la studii din cauza dificultăţilor materiale, 

tânărul a suferit foarte mult.  este: 

a) CZ;     

b) CI;     
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c) CD;     

d) CM;     

e) CNS.  

 

85. În enunţul „Se săturase a fi obligat să scrie.”, propoziţia subordonată este: 

a) completivă directă; 

b) subiectivă; 

c) completivă indirectă; 

d) circumstanţială de scop; 

e) circumstanţială de mod; 

 

86. În enunţul „Se săturase a fi obligat să tot ceară cu împrumut bani.”, există: 

a) două complemente directe şi o propoziţie completivă directă; 

b) un complement indirect şi o propoziţie completivă directă; 

c) două complemente indirecte şi o propoziţie completivă indirectă; 

d) un complement indirect şi o propoziţie completivă indirectă; 

e) un nume predicativ, un verb la diateza pasivă şi o propoziţie completivă indirectă. 

 

87. În enunţurile: 1. Gândeşte că va pleca mâine. 2. Se gândeşte că va pleca mâine. 3. 

Îi pare bine că va pleca mâine. 4. I se pare bine că va pleca mâine., subordonatele 

sunt, în ordine: 

a) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, subiectivă; 

b) completivă directă, completivă directă, completivă indirectă, subiectivă; 

c) completivă directă, completivă indirectă, subiectivă, subiectivă; 

d) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, completivă 

indirectă; 

e) completivă directă, completivă indirectă, circumstanţială de cauză, circumstanţială 

de cauză. 

 

88. În enunţurile: 1. Hotărăşte să plece mâine. 2. Se hotărăşte să plece mâine. 3. Îi 

pare bine să plece mâine. 4. I se pare bine să plece mâine., subordonatele sunt, în 

ordine: 

a) completivă directă, completivă directă, completivă indirectă, subiectivă; 

b) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, subiectivă; 

c) completivă directă, completivă indirectă, subiectivă, subiectivă; 

d) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, completivă 

indirectă; 

e) completivă directă, completivă indirectă, circumstanţială de cauză, circumstanţială 

de cauză. 

 

89. În enunţurile: 1. Aşteptam să plecăm a doua zi. 2. Ne aşteptam să plecăm a doua 

zi. 3. Îi părea rău să plece a doua zi. 4. I se părea rău să plece a doua zi., 

subordonatele sunt, în ordine: 

a) completivă directă, completivă directă, completivă indirectă, subiectivă; 

b) completivă directă, completivă indirectă, subiectivă, subiectivă; 

c) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, completivă 

indirectă; 

d) completivă directă, completivă indirectă, circumstanţială de cauză, circumstanţială 

de cauză. 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 

 21 

e) completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, subiectivă; 

 

90. În enunţul „Se săturase să scrie.”, propoziţia subordonată este: 

a) completivă directă; 

b) subiectivă; 

c) completivă indirectă; 

d) circumstanţială de cauză; 

e) circumstanţială de mod; 

 

91. În enunţul „Îmi pare bine că aţi înţeles, dar pare mai bine că vreţi să continuaţi.”, 

subordonatele sunt, în ordinea predicatelor: 

a) circumstanţială de cauză, subiectivă, completivă directă; 

b) completivă indirectă, completivă indirectă, completivă directă; 

c) completivă indirectă, subiectivă, completivă directă; 

d) completivă directă, completivă directă, completivă directă; 

e) completivă indirectă, circumstanţială de cauză, completivă directă. 

 

92. În enunţul „Pare rău că n-ai înţeles şi văd că nu-ţi pare rău că n-ai înţeles..”, 

subordonatele sunt, în ordinea predicatelor: 

a) circumstanţială de cauză, completivă directă, completivă indirectă; 

b) circumstanţială de cauză, completivă directă, circumstanţială de cauză; 

c) subiectivă, completivă directă, completivă indirectă; 

d) completivă directă, completivă directă, completivă directă; 

e) completivă indirectă, completivă directă, completivă indirectă. 

 

93. În enunţurile: 1. Nu arde ceea ce a aruncat în foc.  2. Nu-i arde ceea ce a pus pe 

foc. 3. Nu-i arde de ceea ce a aruncat în foc., subordonatele sunt, în ordine: 

a) completivă directă, completivă directă, completivă indirectă; 

b) completivă directă, completivă directă, circumstanţială de cauză; 

c) subiectivă, subiectivă, completivă indirectă; 

d) subiectivă, subiectivă, circumstanţială de cauză; 

e) atributivă, atributivă, atributivă; 

 

94. În enunţurile: 

1. Gândesc să organizeze o excursie. 

2. Se gândesc să organizeze o excursie. 

3. Au hotărât să plece în weekend. 

4. S-au hotărât să plece în weekend. 

5. S-au săturat să aştepte ziua plecării. 

propoziţia subordonată este: 

a) 1. completivă directă; 2. completivă directă ; 3. completivă directă; 4. completivă 

directă; 5. completivă directă; 

b) 1. completivă indirectă; 2. completivă indirectă ; 3. completivă indirectă; 4. 

completivă indirectă; 5. completivă indirectă; 

c) 1. completivă directă; 2. subiectivă; 3. completivă directă; 4. subiectivă; 5. 

subiectivă; 

d) 1. completivă directă; 2. completivă indirectă ; 3. completivă directă; 4. completivă 

indirectă; 5. completivă indirectă; 
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e) 1. completivă indirectă; 2. completivă directă ; 3. completivă indirectă; 4. 

completivă directă; 5. subiectivă; 

 

95. În enunţul următor: „Din fundul ei se-ntind pe sub valuri, nenumărate braţe de 

piatră, gata s-apuce vasul şi să-l farme-n bucăţi la cea mai mică nebăgare de 

seamă.” (Al. Vlahuţă), există, în ordinea predicatelor, următoarele propoziţii: 

a) principală, atributivă, completivă indirectă, completivă indirectă; 

b) principală, circumstanţială de scop, circumstanţială de scop; 

c) circumstanţială de loc, principală, completivă indirectă, completivă indirectă; 

d) principală, completivă indirectă, completivă indirectă; 

e) principală, circumstanţială de cauză, circumstanţială de cauză. 

 

96. Propoziţiile din fraza Cui nu-i trebuie nu-i da. sunt: 

a) P, P; 

b) SB, P; 

c) CI, SB;  

d) P, SB;   

e) CI, P.   

 

97. Propoziţiile din fraza „Toate [= pietrele, frunza, iarba] sunt nepăsătoare la ce-a 

fost ieri, la ce vine mâine .” sunt: 

a) CZ, CZ; 

b) CI, CI; 

c) SB, SB;  

d) CT, CT;   

e) CI, CZ.   

 

98. Propoziţiile din fraza „Nu da ciomag cui nu eşti drag, nici sabia în mâna 

vrăjmaşului.” sunt: 

a) P, AT, P; 

b) P, CD, P; 

c) P, CI, P;  

d) P, CI, CI;   

e) P, CI, CD.   

 

99. Subordonatele din fraza „Să nu ne prinză dar mirare că ea, încă de mulţi ani, era 

gata să-şi primească peţitoriii.” sunt: 

a) CZ, CI; 

b) CI, CD; 

c) CZ, CS;  

d) AT, CS;   

e) CI, CI.   

 

100. În fraza Mă trezesc într-o seară că mă cheamă cineva afară., subordonata este: 

a) CI; 

b) CZ; 

c) CM;  

d) CD;  

e) CT.   
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101. Există o completivă indirectă în fraza 1° Să cobor în grădină, nici nu putea fi 

vorba.; 2° Nici nu încape vorbă să mă ploconesc în faţa lor. ; 3° Vorba a fost să veniţi 

şi voi.: 

a) în 1°, 2°; 

b) în 1°, 2°, 3°; 

c) în 1°;  

d) în 2°;  

e) în 3°.   

 

102. Subordonatele subliniate sunt completive indirecte în fraza 1° Cui n-a mâncat i-

e foame.; 2° Cui a muncit se cuvine să i se mulţumească..; 3° Contează pe cine e 

serios.: 4° Contează cine a greşit? sunt : 

a) în toate frazele; 

b) în 1°, 2° , 3°; 

c) în nicio frază;  

d) în 1°, 2°;  

e) în 3°.   

 

103. În fraza Îmi pare bine că vii pe la mine., subordonata este: 

a) CD; 

b) SB; 

c) CZ;  

d) COND;  

e) CI.   

 

104. Completivele indirecte din fraza „Ca urmare a faptului
1
 / că nu sunt în stare

2
 /  

să aibă o opinie reală
3
 /  şi de discernământ

2
 /, românii sunt poate şi neamul cel mai 

sensibil la ridicoul exterior
1
 /, ei nu-şi dau seama

4
 /  că au de pierdut

5
 / […].”, 

subordonata este: 

a) P3, P5; 

b) P1, P2, P5; 

c) nu există completive indirecte;  

d) P2;  

e) P5.   

 

105. Subordonatele subliniate sunt completive indirecte în fraza 1° Cui n-a mâncat i-

e foame.; 2° Cui a muncit se cuvine să i se mulţumească..; 3° Contează pe cine e 

serios.: 4° Contează cine a greşit? sunt : 

a) în toate frazele; 

b) în 1°, 2° , 3°; 

c) în nicio frază;  

d) în 1°, 2°;  

e) în 3°.   

 

106. Propoziţia Compunerea a fost scrisă de el. conţine: 

a) predicat verbal exprimat prin verb predicativ intranzitiv la diateza pasivă, 

complement de agent exprimat prin pronume personal; 
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b) predicat nominal format din verb copulativ şi nume predicativ exprimat prin 

adjectiv, complement indirect exprimat prin pronume personal; 

c) predicat nominal format din verb auxiliar şi nume predicativ exprimat prin adjectiv, 

complement indirect exprimat prin pronume personal; 

d) predicat verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza pasivă, 

complement de agent exprimat prin pronume personal; 

e) predicat verbal exprimat prin verb predicativ intranzitiv la diateza pasivă, 

complement indirect exprimat prin pronume personal; 

 

107. Propoziţiile Compunerile cele mai bune au fost scrise de elevii cei mai talentaţi. 

şi Compunerile cele mai bune se scriu  de elevii cei mai talentaţi. conţin: 

a) predicat nominal format din verb copulativ şi nume predicativ exprimat prin 

adjectiv, predicat verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza reflexivă; 

b) predicat verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza pasivă, predicat 

verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza pasivă; 

c) predicat verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza pasivă, predicat 

verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza reflexivă; 

d) predicat verbal exprimat prin verb nepredicativ tranzitiv la diateza pasivă, predicat 

verbal exprimat prin verb predicativ tranzitiv la diateza pasivă; 

e) predicat verbal exprimat prin verb auxiliar tranzitiv la diateza pasivă, predicat 

verbal exprimat prin verb predicativ intranzitiv la diateza pasivă; 

 

108. În enunţurile Problemele cele mai grele se rezolvă de olimpici. şi Problemele 

rezolvate de olimpici sunt grele., cuvintele subliniate sunt: 

a) predicat verbal/ verb predicativ la diateza reflexivă, complement de agent; atribut 

adjectival/ adjectiv provenit din verb la participiu, complement de agent; 

b) predicat verbal/ verb predicativ la diateza pasivă, complement de agent; predicat 

verbal/ verb predicativ la diateza pasivă (se subînţelege verbul auxiliar), complement 

de agent; 

c) predicat verbal/ verb predicativ la diateza reflexivă, complement de indirect; atribut 

adjectival/ adjectiv provenit din verb la participiu, complement de agent; 

d) predicat verbal/ verb predicativ la diateza reflexivă, complement indirect; atribut 

adjectival/ adjectiv provenit din verb la participiu, complement indirect; 

e) predicat verbal/ verb predicativ la diateza reflexivă, complement de agent; atribut 

adjectival/ adjectiv provenit din verb la participiu, complement de agent;  

 

109. Enunţul Băiatul a fost tratat de gripă. conţine: 

a) subiect gramatical, predicat verbal/ verb predicativ la diateza pasivă, complement 

de agent; 

b) subiect gramatical, predicat verbal/ verb predicativ la diateza pasivă, complement 

circumstanţial de cauză; 

c) subiect gramatical, predicat verbal/ verb predicativ la diateza pasivă, complement 

indirect; 

d) subiect gramatical, predicat nominal, complement indirect; 

e) complement direct, predicat verbal/ verb predicativ la diateza pasivă, subiect 

gramatical (excepţie de la cazul nominativ). 

 

110. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) citibil, atacabil, convenabil, schimbabil; 
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b) abil, capabil, buvabil, convenabil; 

c) citibil, atacabil, băubil, mâncabil; 

d) imperturbabil, probabil, reprobabil; 

e) improbabil, resorbabil, imperturbabil, implacabil; 

 

111. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) atacabil, neatacabil, inatacabil, inatacabil; 

b) vindecabil, nevindecabil, impecabil, disecabil; 

c) rezecabil, eradicabil, ineradicabil; inextricabil; 

d) practicabil, impracticabil, impecabil, blocabil; 

e) evocabil, revocabil, irevocabil, inextricabil. 

 

112. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) convocabil, remarcabil, reîncărcabil, formidabil; 

b) educabil, ineducabil, abil, inabil; 

c) mascabil, confiscabil, imperturbabil, impecabil; 

d) demascabil, confiscabil, predabil, impecabil; 

e) ipotecabil, criticabil, diagnosticabil, alocabil. 

 

113. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) lichidabil, formidabil, consolidabil, intimidabil; 

b) vandabil, validabil, consolidabil, intimidabil; 

c) lichidabil, validabil, invandabil, intimidabil; 

d) lichidabil, validabil, consolidabil, intimidabil; 

e) lichidabil, validabil, consolidabil, maleabil. 

 

114. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) permeabil, fecundabil, acordabil, lăudabil; 

b) amendabil, neabil, acordabil, lăudabil; 

c) amendabil, fecundabil, acordabil, lăudabil; 

d) amendabil, fecundabil, afabil, lăudabil; 

e) amendabil, fecundabil, acordabil, inefabil. 

 

115. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) indenegabil, omologabil, apreciabil, negociabil; 

b) investigabil, infatigabil, apreciabil, negociabil; 

c) investigabil, omologabil, navigabil, negociabil; 

d) investigabil, omologabil, apreciabil, negociabil; 

e) investigabil, omologabil, apreciabil, navigabil. 

 

116. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) sociabil, nesociabil, disociabil, reziliabil; 

b) disociabil, remediabil, invidiabil, reziliabil; 

c) comerciabil, remediabil, invidiabil, reziliabil; 

d) disociabil, fiabil, invidiabil, reziliabil; 

e) sociabil, disociabil, comerciabil, amiabil. 

 

117. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) viabil, neviabil, serviabil, şanjabil; 
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b) amnistiabil, anesteziabil, amenajabil, şanjabil; 

c) amnistiabil, anesteziabil, serviabil, şantajabil; 

d) amnistiabil, anesteziabil, amenajabil, şantajabil; 

e) serviabil, şanjabil, amenajabil, forjabil. 

 

118. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) labil, semnalabil, reciclabil, apelabil; 

b) egalabil, prealabil, reciclabil, apelabil; 

c) egalabil, semnalabil, fiabil, apelabil; 

d) egalabil, semnalabil, reciclabil, friabil; 

e) egalabil, semnalabil, reciclabil, filabil. 

 

119. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) asimilabil, controlabil, distilabil, demolabil; 

b) asimilabil, culpabil, distilabil, demolabil; 

c) asimilabil, culpabil, amabil, demolabil; 

d) asimilabil, neasimilabil, distilabil, sustenabil; 

e) asimilabil, controlabil, distilabil, sustenabil. 

 

120. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) convenabil, blamabil, declamabil, programabil; 

b) calculabil, blamabil, declamabil, programabil; 

c) calculabil, termolabil, declamabil, programabil; 

d) calculabil, blamabil, neamabil, programabil; 

e) calculabil, blamabil, declamabil, sustenabil. 

 

121. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) abominabil, reprimabil, imprimabil, comprimabil; 

b) reprogramabil, germinabil, imprimabil, comprimabil; 

c) reprogramabil, reprimabil, imprimabil, comprimabil; 

d) reprogramabil, reprimabil, germinabil, comprimabil; 

e) abominabil, germinabil, imprimabil, comprimabil. 

 

122. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) pardonabil, impardonabil, infirmabil, consumabil; 

b) suprimabil, pardonabil, infirmabil, consumabil; 

c) suprimabil, exprimabil, pardonabil, consumabil; 

+d) suprimabil, exprimabil, infirmabil, consumabil; 

e) suprimabil, exprimabil, infirmabil, pardonabil. 

 

123. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) rezonabil, vaccinabil, imaginabil, examinabil; 

b) combinabil, rezonabil, imaginabil, examinabil; 

c) combinabil, vaccinabil, capabil, examinabil; 

d) capabil, vaccinabil, imaginabil, rezonabil; 

e) combinabil, vaccinabil, imaginabil, examinabil. 

 

124. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) extirpabil, reparabil, imparabil, operabil; 
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b) execrabil, reparabil, imparabil, operabil; 

c) extirpabil, ponderabil, imparabil, operabil; 

d) dezirabil, ponderabil, imparabil, operabil; 

e) execrabil, dezirabil, ponderabil,operabil. 

 

125. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) imemorabil, numărabil, cumpărabil, răscumpărabil; 

b) comparabil, numărabil, cumpărabil, răscumpărabil; 

c) comparabil, indezirabil, cumpărabil, răscumpărabil; 

d) comparabil, numărabil, evaporabil, răscumpărabil; 

e) comparabil, numărabil, evaporabil, curabil. 

 

126. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) vulnerabil, tolerabil, reparabil, reperabil; 

b) durabil, tolerabil, reparabil, reperabil; 

c) prelucrabil, tolerabil, reparabil, reperabil; 

d) vulnerabil, durabil, reparabil, reperabil; 

e) prelucrabil, tolerabil, reparabil, vulnerabil. 

 

127. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) colorabil, durabil, explorabil, comemorabil; 

b) colorabil, durabil, probabil, comemorabil; 

c) colorabil, implorabil, explorabil, durabil; 

d) colorabil, implorabil, explorabil, comemorabil; 

e) inexorabil, implorabil, explorabil, comemorabil. 

 

128. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) alterabil, descifrabil, integrabil, forabil; 

b) enumerabil, inexorabil, integrabil, forabil; 

c) alterabil, alienabil, integrabil, forabil; 

d) enumerabil, descifrabil, integrabil, mizerabil; 

e) enumerabil, descifrabil, integrabil, forabil. 

 

129. În enunţurile:  

1. S-a împiedicat de un băiat care stătea liniştit  pe marginea terenului de sport. 

2. S-a împiedicat de un băiat să marcheze golul victoriei. 

3. Lui îi este teamă de insucces. 

4. El se teme de insucces. 

cuvintele subliniate au funcţia sintactică de: 

a) 1. complement indirect; 2. complement indirect; 3. complement indirect; 4. 

complement indirect; 

b) 1. complement indirect; 2. complement indirect; 3. complement circumstanţial de 

cauză; 4. complement circumstanţial de cauză; 

c) 1. complement de agent; 2. complement de agent; 3. complement indirect; 4. 

complement indirect; 

d) 1. complement indirect; 2. complement de agent; 3. complement indirect; 4. 

complement indirect; 

e) 1. complement circumstanţial de cauză; 2. complement de agent; 3. complement 

indirect; 4. complement circumstanţial de cauză. 
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130. Pot fi determinate de un complement de agent următoare adjective: 

a) fiabil, expiabil, variabil, invariabil; 

b) premiabil, apropriabil, expropriabil; 

c) expiabil, pliabil, premiabil, apropriabil, expropriabil; 

d) pliabil, variabil, apropriabil, expropriabil; 

e) pliabil, premiabil, invariabil, expropriabil. 

 

131. În care variantă există o completivă de agent?  

a) Se spuneau vrute şi nevrute de către oricine din sală. 

b) Cabana e vizibilă de oriunde de uiţi. 

c) Cine greşeşte plăteşte. 

d) A putut fi întrebat de oricine avea nelămuriri .  

e) De ce ţi-e frică nu scapi. 

 

132. În fraza „Ea căută în raft nu lipsită de un răsfăţ interior…ştiut de cine ar fi avut 

ochi buni să vadă.” (Const. Ţoiu), a doua propoziţie este: 

a) CD;     

b) CI;     

c) CM;     

d) CZ;     

e) CAG. 

 

133. Interpretarea corectă a cuvintelor subliniate în enunţurile următoare: 

1. În locul său, va veni altcineva antrenor. 

2. În locul lui, a fost numit alt director. 

3. În locul ei, a fost angajată altă persoană. 

4. În locul meu din ultima bancă, s-a aşezat altcineva. 

a) 1. complement indirect exprimat prin adjectiv pronominal posesiv în genitiv; 2, 3. 

complement indirect exprimat prin pronume personal în genitiv; 4. complement 

circumstanţial de loc exprimat prin substantiv în acuzativ + atribut adjectival exprimat 

prin adjectiv pronominal posesiv în genitiv; 

b) 1. complement indirect exprimat prin adjectiv pronominal posesiv în acuzativ; 2, 3. 

complement indirect exprimat prin pronume personal în genitiv; 4. complement 

circumstanţial de loc exprimat prin substantiv în acuzativ + atribut adjectival exprimat 

prin adjectiv pronominal posesiv în acuzativ; 

c) 1, 2, 3 –  complement indirect exprimat prin pronume posesiv în genitiv; 4 – 

complement circumstanţial de loc exprimat prin pronume posesiv în genitiv; 

d) 1, 2, 3 –  complement indirect exprimat prin pronume personal în genitiv; 4 – 

complement circumstanţial de loc exprimat prin pronume personal în genitiv; 

e) 1, 4 – complement circumstanţial de loc exprimat prin adjectiv pronominal 

posesiv în acuzativ; 2, 3 – complement circumstanţial de loc exprimat prin pronume 

personal în genitiv; 

 

134. Cuvântul subliniat în enunţul Am primit de la un prieten din SUA o scrisoare. 

este corect analizat în varianta: 

a) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de prepoziţia compusă „de 

la”; complement indirect; 
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b) substantiv în cazul acuzativ, nearticulat, însoţit de prepoziţia compusă „de la”; 

complement circumstanţial de loc; 

c) substantiv în cazul acuzativ, nearticulat, însoţit de prepoziţia compusă „de la”; 

complement indirect; 

d) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de prepoziţia compusă „de 

la”; complement circumstanţial de loc; 

e) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de locuţiunea 

prepoziţională „de la”; complement circumstanţial de loc. 

 

135. Cuvântul subliniat în enunţul „Am aflat de la un prieten despre acest concurs.” 

este corect analizat în varianta: 

a) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de prepoziţia compusă „de 

la”; complement indirect; 

b) substantiv în cazul acuzativ, nearticulat, însoţit de prepoziţia compusă „de la”; 

complement circumstanţial de loc; 

c) substantiv în cazul acuzativ, nearticulat, însoţit de prepoziţia compusă „de la”; 

complement indirect; 

d) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de prepoziţia compusă „de 

la”; complement circumstanţial de loc; 

e) substantiv în cazul acuzativ, articulat nehotărât, însoţit de locuţiunea 

prepoziţională „de la”; complement indirect. 

 

136. 11. În care variantă cazul şi funcţia cuvintelor subliniate din următoarele 

exemple sunt corect  precizate? 1° Mulţumită nouă aţi reuşit.; 2° Din partea mea, du-

te!; 3° E un proces mai ciudat: tată contra fiu.; 4° În faţa casei este un nuc.:   

a) 1° dativ, cz; 2°, 3° genitiv, at.; 4° genitiv, ccl; 

b) 1° dativ, ci; 2° genitiv, ccl; 3° acuzativ, at; 4° genitive, ccl;    

c) 1° genitiv, ci; 2° acuzativ, ci; 3°, 4° genitiv, at;  

d) 1° dativ, ci; 2° ac., ci.; 3° acuzativ, at; 4° genitive, ccl;   

e) 1° dativ, ci; 2° acuzativ, ci; 3° nominativ, at; 4° genitiv, ccl. 

 

137. Au funcţia de complement circumstanţial de loc cuvintele subliniate din 

varianta.: 

a) Mersul înainte şi înapoi i-a obosit pe toţi; 

b) Nimic nu mai este ca înainte. 

c) Nimeni să nu sosească înainte! 

d) A înflorit caisul dinaintea casei. 

e) Toţi se afla înaintea lui cu un pas. 

 

138. Propoziţia subliniată este circumstanţială de loc în fraza 1°„Oriîncotro te-i uita, 

vezi colori felurite ca un întins curcubeu[…].”; 2° „Oriîncotro te-i duce, tot te vom 

urma.”; 3° „Unde soarele pătrunde / Printre ramuri a ei unde, / Ea în valuri 

sperioase / Se ascunde.”; 4° Nu mă interesează unde te duci.; 5° „Unde nu mai avea 

mult până acasă, s-a dus pe jos.”: 

a) în 1°, 2°, 3°; 

b) în toate; 

c) 3°; 

d) 1°, 3°;  

e) 1°, 2°, 3°, 5°. 
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139. În fraza „Acolo unde nu e lege, nu e nici slobozenie, şi acolo unde legea e numai 

pentru unii şi ceilalţi sunt scutiţi de subt ascultarea ei, slobozenia a pierit … şi 

fericirea e stinsă.”, circumstanţialele de loc au ca regent propoziţiile: 

a) nu e lege; e numai pentru unii, ceilalţi sunt scutiţi de subt ascultarea ei,  

   slobozenia a pierit, fericirea e stinsă; 

b) nu e nici slobozenie, e numai pentru unii, slobozenia a pierit, fericirea e stinsă; 

c) Acolo … nu e nici slobozenie; acolo… e numai pentru unii, slobozenia a pierit,  

   fericirea e stinsă; 

d) nu e nici slobozenie; fericirea e stinsă;  

e) Acolo … nu e lege , acolo … slobozenia a pierit,  fericirea e stinsă. 

 

140. Există circumstanţiale de loc în frazele 1°„Au cine o să ştie de unde-s, cine 

sunt?”; 2° „Danţul, muzica , pădurea / Pe acestea le-ndrăgii, / Nu chiliile pustii / 

Unde plângi, gândind aiurea.” ; 3° Să vii, că de unde nu, mă supăr rău de tot.: 

a) în 3°; 

b) în 2°; 

c) în 1° şi 2°;  

d) în toate trei; 

e) în niciuna . 

 

141. Adverbul unde introduce o circumstanţială de loc în varianta: 

a) Să se ducă unde ştie. 

b) Unde mi-ai spus să mă duc? 

c) „Bucuria tatălui era aşa de mare unde vedea că fiu-său are să fie procopsit.” 

d) „[…] au adus 10 căpăţâni de zahăr … de unde făgăduise 12 căpăţâni.”  

e) De unde ai ştiut unde să cauţi? 

 

142. În propoziţia Luându-mi rămas-bun, am plecat de acolo. cuvântul subliniat este: 

a) verb nepredicativ, complement circumstanţial de cauză; 

b) verb nepredicativ, complement circumstanţial de timp; 

c) verb predicativ, complement circumstanţial de timp; 

d) verb predicativ, complement circumstanţial de timp 

e) verb nepredicativ, fără funcţie sintactică. 

 

143. Felul subordonatei şi valoarea morfologică cuvintelor prin care este introdusă 

subordonata: 

1. În timp ce dormeai, a sosit bunica. 

2. În vreme ce  dormeai,  au sosit părinţii de la serviciu. 

3. În timpul ce a trecut, multe s-au petrecut. 

4. De vreme ce dormeai, nu au făcut zgomot. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); locuţiune conjuncţională (1, 2, 3, 4); 

b) circumstanţială de timp (1, 2, 3); circumstanţială de cauză (4); locuţiune 

conjuncţională (1, 2, 3, 4); 

c) atributivă (1, 2, 3), circumstanţială de cauză (4); pronume relativ (1, 2, 3), locuţiune 

conjuncţională (4);  

d) atributivă (1, 2, 3, 4); pronume relativ (1, 2, 3, 4); 
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e) circumstanţială de timp (1, 2), atributivă (3), circumstanţială de cauză (4);  

locuţiune conjuncţională (1, 2, 4), pronume relativ (3). 

 

144. Felul subordonatei şi valoarea morfologică cuvintelor prin care este introdusă 

subordonata:  

1. Până să plec la şcoală, mi-am scris toate temele. 

2. Înainte să plec la şcoală, am stins lumina şi aragazul. 

3. Am ajuns la gară înainte ca trenul să fie tras la peron.  

4. Mai înainte ca trenul de Timişoara să fie tras la peron, a plecat cel de Bucureşti. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de timp (în toate enunţurile); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (în enunţul 1), conjuncţie subordonatoare simplă (în enunţul 2), 

conjuncţie subordonatoare compusă (în enunţurile 3, 4); 

b) circumstanţială de timp (în enunţul 1), completivă indirectă (în enunţurile 2, 3, 4);  

locuţiune conjuncţională subordonatoare (în enunţul 1), conjuncţie subordonatoare 

simplă (în enunţul 2), conjuncţie subordonatoare compusă (în enunţurile 3, 4); 

c) circumstanţială de timp (în enunţurile 1, 2, 3), completivă indirectă (în enunţul 4);  

locuţiune conjuncţională subordonatoare (în enunţurile 1, 2, 3), conjuncţie 

subordonatoare compusă (în enunţurile 4); 

d) circumstanţială de timp (în toate enunţurile); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (în toate enunţurile); 

e) circumstanţială de timp (în toate enunţurile); conjuncţie simplă însoţită de 

prepoziţie (în enunţul 1), conjuncţie subordonatoare compusă (în enunţurile 3, 4). 

 

145. Felul subordonatei şi valoarea morfologică cuvintelor prin care este introdusă 

subordonata: 

1. Îndată ce sunt gata de plecare, chem un taxi. 

2. De îndată ce ajung în faţa blocului, soseşte taxiul. 

3. Odată ce sunt în taxi, în acelaşi timp mă gândesc la programul de şcoală. 

4. Odată ce sunt în taxi, voi ajunge mai repede decât cu tramvaiul. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de timp (1, 2, 3), circumstanţială de cauză (4); locuţiune adverbială 

de timp (1, 2, 3), locuţiune adverbială de cauză (4) 

b) circumstanţială de timp (1, 2, 3), circumstanţială de cauză (4); pronume relativ 

precedat de adverb sau locuţiune adverbială de timp (în toate enunţurile); 

c) circumstanţială de timp (1, 2), atributivă (3, 4); locuţiune conjuncţională (1, 2), 

pronume relativ (3, 4) 

d) circumstanţială de timp (1, 2, 3), circumstanţială de cauză (4); locuţiune 

conjuncţională (în toate enunţurile); 

e) circumstanţială de timp (în toate enunţurile); locuţiune conjuncţională (în toate 

enunţurile). 

 

146. Felul subordonatei şi valoarea morfologică cuvintelor prin care este introdusă 

subordonata: 

1. Pe dată ce am intrat în clasă, am şi auzit clopoţelul sunând. 

2. Imediat ce vine ora începerii lecţiei., apare profesorul. 

3. Până ce profesorul verifică tema , elevii rezolvă un test-grilă. 

4. Pe data ce am intrat în clasa întâi,  am auzit pentru prima dată clopoţelul sunând. 

sunt corect indicate în varianta: 
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a) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); locuţiune conjuncţională subordonatoare (1, 2, 

3, 4);  

b) circumstanţială de timp (1, 2, 3), atributivă (4); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (1, 2), pronume relativ (3, 4); 

c) circumstanţială de timp (1, 2, 3), atributivă (4); pronume relativ (1, 2, 3, 4); 

d) circumstanţială de timp (2, 3), atributivă (1, 4); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (2, 3), pronume relativ (1, 4); 

e) circumstanţială de timp (1,2,3), atributivă (4); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (1,2,3), pronume relativ (4); 

 

147. Felul subordonatei şi valoarea morfologică cuvintelor prin care este introdusă 

subordonata: 

1. Până profesorul verifică tema , trec zece minute. 

2. Până ce a verificat profesorul tema, au trecut zece minute. 

3. Până când a verificat profesorul tema, au trecut zece minute. 

4. A plecat din clasă după ce a terminat lecţia. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); prepoziţie (1), pronume relativ însoţit de 

prepoziţie (2,4); adverb relativ însoţit de prepoziţie (3); 

b) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); locuţiune conjuncţională subordonatoare  (1, 2, 

3, 4); 

c) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); adverb relativ însoţit de prepoziţie (1, 3); 

locuţiune conjuncţională subordonatoare  (2, 4); 

d) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); adverb relativ însoţit de prepoziţie (1, 3); 

pronume relativ însoţit de prepoziţie (2,4); 

e) circumstanţială de timp (1, 2, 3, 4); conjuncţie subordonatoare (1), locuţiune 

conjuncţională subordonatoare  (2, 4); adverb relativ însoţit de prepoziţie (3). 

 

148. Felul propoziţiilor valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunţurile 

următoare: 

1. Până când a verificat profesorul tema, au trecut zece minute. 

2. Pe când profesorul verifica tema, elevii ascultau atenţi explicaţiile acestuia. 

3. Din când în când profesorul depistează greşeli şi îi sfătuieşte pe elevi. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de timp + principală (1, 2, 3); adverb relativ de timp însoţit de 

prepoziţie (1, 2, 3); 

b) circumstanţială de timp + principală (1, 2, 3); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (1, 2, 3); 

c) circumstanţială de timp + principală (1, 2, 3); adverb relativ de timp însoţit de 

prepoziţie (1, 2), locuţiune conjuncţională subordonatoare (3); 

d) circumstanţială de timp+ principală (1, 2), principală + principală (3); adverb 

relativ de timp însoţit de prepoziţie (1), locuţiune conjuncţională subordonatoare (2), 

adverb de timp compus (3); 

e) circumstanţială de timp+ principală (1, 2), principală + principală (3); adverb 

relativ de timp însoţit de prepoziţie (1), locuţiune conjuncţională subordonatoare (2), 

locuţiune adverbială de timp (3). 

 

149. Felul propoziţiilor valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunţurile 

următoare: 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 

 33 

1. A plecat din clasă după ce a terminat lecţia. 

2. A terminat lecţia, după aceea a plecat din clasă. 

3. L-am urmărit cu privirea până a ieşit din clasă. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) principală + circumstanţială de timp (1, 2, 3); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (1, 2), prepoziţie (3); 

b) principală + circumstanţială de timp (1, 3), principală + principală (2); locuţiune 

conjuncţională subordonatoare (1, 2), prepoziţie (3); 

c) principală + circumstanţială de timp (1, 3), principală + principală (2); locuţiune 

conjuncţională subordonatoare (1), pronume demonstrativ însoţit de prepoziţie (2), 

conjuncţie subordonatoare (3). 

d) principală + circumstanţială de timp (1, 2, 3); locuţiune conjuncţională 

subordonatoare (1), pronume demonstrativ însoţit de prepoziţie (2), conjuncţie 

subordonatoare (3). 

e) principală + circumstanţială de timp (1, 3), principală + principală (2); locuţiune 

conjuncţională subordonatoare (1), locuţiune adverbială de timp (2), conjuncţie 

subordonatoare (3). 

 

150. Propoziţia circumstanţială de timp determină: 

a) verb, locuţiune verbală, adverb, adjectiv, substantiv format prin derivare cu sufixul 

„-re” de la forma de infinitiv a verbului; ; 

b) verb, locuţiune verbală, locuţiune pronominală, adverb, adjectiv; 

c) verb, locuţiune verbală, adverb, adjectiv, conjuncţie; 

d) verb, locuţiune verbală, adverb, adjectiv; 

e) substantiv, adjectiv, pronume, verb, adverb, adjectiv. 

 

151. Interpretarea cuvintelor prin care este introdusă propoziţia circumstanţială de 

timp din frazele: 1. Când l-am întrebat,  mi-a răspuns. 2. Cât a fost mic,  ne - a 

ascultat. 3. Cum  stă ploaia, plec. este corectă în varianta:  

a) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. conjuncţie 

subordonatoare, fără funcţie sintactică; 3. conjuncţie subordonatoare, fără funcţie 

sintactică; 

b) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; 3. adverb relativ de mod, complement 

circumstanţial de mod; 

c) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; 3. adverb relativ de timp, complement 

circumstanţial de timp; 

d) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; 3. conjuncţie subordonatoare, fără funcţie 

sintactică; 

e) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

mod, nume predicativ; 3. conjuncţie subordonatoare, fără funcţie sintactică; 

 

152. Interpretarea cuvintelor prin care este introdusă propoziţia circumstanţială de 

timp din frazele: 1. Când l-am întrebat,  mi-a răspuns. 2. Cât a fost mic,  ne - a 

ascultat. 3. Vine oricând vrea. este corectă în varianta: 
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a) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. conjuncţie 

subordonatoare, fără funcţie sintactică; 3. conjuncţie subordonatoare, fără funcţie 

sintactică; 

b) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; 3. adverb relativ de mod, complement 

circumstanţial de mod; 

c) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; 3. adverb relativ de timp, complement 

circumstanţial de timp; 

d) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; pronume nehotărât, complement 

circumstanţial de timp; 

e) 1. adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp; 2. adverb relativ de 

timp, complement circumstanţial de timp; adverb nehotărât de timp, complement 

circumstanţial de timp; 

 

153. În enunţul „ – Mihai, până începe a se înnopta şi apar stelele  trebuie să-ţi faci 

toate temele.”, felul propoziţiilor, în ordinea predicatelor, este: 

a) circumstanţială de timp, principală, principală, completivă directă; 

b) circumstanţială de timp, completivă directă, circumstanţială de timp, principală, 

subiectivă; 

c) circumstanţială de timp, completivă directă, circumstanţială de timp, principală, 

completivă directă; 

d) principală, principală, principală, completivă directă; 

e) circumstanţială de timp, circumstanţială de timp, principală, subiectivă. 

 

154. În enunţul „Până începe ploaia, trebuie să se aducă grâul şi porumbul şi să se 

pună în hambar.”, există, în ordinea predicatelor, următoarele propoziţii: 

a) circumstanţială de timp, principală, completivă directă, completivă directă; 

b) principală, subiectivă, subiectivă; 

c) circumstanţială de timp, subiectivă, subiectivă 

d) principală, completivă directă, completivă directă; 

e) circumstanţială de timp, principală, subiectivă, subiectivă.   

 

155. În enunţul „Până începe a se înnora şi a ploua, trebuie să se aducă grâul şi 

porumbul şi să se pună în hambar.”, există, în ordinea predicatelor, următoarele 

propoziţii: 

a) circumstanţială de timp, completivă directă, completivă directă, principală, 

subiectivă, subiectivă; 

b) circumstanţială de timp, completivă directă, completivă directă, principală, 

completivă directă, completivă directă; 

c) principală, subiectivă, subiectivă; 

d) principală, completivă directă, completivă directă; 

e) circumstanţială de timp, principală, subiectivă, subiectivă.  

  

156. Felul subordonatei şi valoarea gramaticală a cuvântului „cum” din enunţul: ,,Cum 

sfârşi şătrarul aceste cuvinte, jupâneasa Avramia intră cu zama de găină aburind în 

străchini, având şi pe servele sale după sine, cu alte străchini de zeamă şi de 

sarmale…”  
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sunt corect indicate în varianta: 

a) circumstanţială de mod; adverb relativ de mod, complement circumstanţial de mod; 

b) circumstanţială de cauză; adverb relativ de cauză, complement circumstanţial de 

cauză; 

c) circumstanţială de cauză; conjuncţie subordonatoare, fără funcţie sintactică de parte 

de propoziţie; 

d) circumstanţială de timp; conjuncţie subordonatoare, fără funcţie sintactică de parte 

de propoziţie; 

e) circumstanţială de timp; adverb relativ de timp, complement circumstanţial de 

timp. 

 

157. Felul propoziţiilor şi valoarea gramaticală a cuvântului „cum” din enunţul:  

Cum m-a văzut,
1
/ cum a fugit

2
/ cum fug laşii.”

3
/ 

a) 1. circumstanţială de timp, adverb relativ de timp cu funcţie de complement 

circumstanţial de timp; 2. principală, adverb relativ de timp cu funcţie de complement 

circumstanţial de timp; 3. circumstanţială de mod, adverb relativ de mod cu funcţie de 

complement circumstanţial de mod; 

b) ) 1. circumstanţială de timp, conjuncţie subordonatoare fără funcţie sintactică de 

parte de propoziţie; 2. circumstanţială de timp, adverb de timp cu funcţie de 

complement circumstanţial de timp; 3. circumstanţială de mod, adverb relativ de mod 

cu funcţie de complement circumstanţial de mod; 

c) 1. circumstanţială de timp, conjuncţie subordonatoare fără funcţie sintactică de 

parte de propoziţie; 2. principală, adverb de timp cu funcţie de complement 

circumstanţial de timp; 3. circumstanţială de mod, adverb relativ de mod cu funcţie de 

complement circumstanţial de mod; 

d) 1. circumstanţială de timp, conjuncţie subordonatoare fără funcţie sintactică de 

parte de propoziţie; 2. principală, adverb relativ de timp cu funcţie de complement 

circumstanţial de timp; 3. circumstanţială de mod, adverb relativ de mod cu funcţie de 

complement circumstanţial de mod; 

e) 1. circumstanţială de timp, conjuncţie subordonatoare fără funcţie sintactică de 

parte de propoziţie; 2. principală, adverb relativ de timp cu funcţie de complement 

circumstanţial de timp; 3. circumstanţială de mod, conjuncţie subordonatoare fără 

funcţie sintactică de parte de propoziţie. 

 

158. În enunţul „ Înainte de a deveni campion, a avut multe eşecuri.”, există: 

a) o propoziţie circumstanţială de timp; 

b) un predicat nominal; 

c) un nume predicativ; 

d) o locuţiune conjuncţională specifică propoziţiei subordonate temporale; 

e) un complement indirect exprimat prin verb la infinitiv. 

 

159. Subordonata din fraza „După ce căpătarăm lămuririle trebuincioase, plecarăm 

înainte.” se poate contrage în: 

a) În momentul în care am căpătat lămuririle trebuincioase; 

b) Când am căpătat lămuririle trebuincioase; 

c) După căpătarea lămuririlor trebuincioase;  

d) Necăpătând lămuririle trebuincioase; 

e) Dorind să căpătăm lămuririle trebuincioase. 
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160. Ce este adverb şi introduce  o circumstanţială de timp în varianta: 

a) Până ce vii tu, eu termin toată treaba. 

b) Şi ce mult întârzie, spuse unul dintre ei.  

c) Din moment ce ai înţeles, nu mai are rost să stai.  

d) Bunicul merge ce merge şi stă. 

e) În timp ce citeşti, subliniază ce ţi se pare interesant.   

 

161. Propoziţiile din fraza „Când uşa trebuie împinsă, trag de ea, iar când se cere 

trasă – o împing.”sunt, în ordinea elementelor de relaţie : 

a) CT, SB, P, CT, CM, P; 

b) CT, SB, P, P, CT, CM; 

c) COND, P, P, COND;  

d) CT, P, P, CT; 

e) CV, P, P, CV. 

 

162. Subordonata din frazele 1°Mergi până oboseşti ; 2° Rămâi aici până mă întorc.; 

3° Strânge cioburile până nu vine mama. sunt: 

a) 1° CNS, 2°, 3° CT; 

b) 1° CV, 2°, 3° CT; 

c) 1° CL, 2°, 3° CT;  

d) 1° CM, 2°, 3° CT; 

e) 1°, 2°, 3° CT. 

 

163. Există o circumstanţială de timp în fraza 1°Cum stă ploaia, plecăm. ; 2° 

Munceşte în plus de câte ori are ocazia.; 3° De sărbători, scrie întâi adresa pe plic, 

apoi compune un text poetic.; 4° Înainte să scrie felicitarea se gândeşte la un text 

frumos.: 

a) 2°; 

b) 2°, 3° 

c) 4°;  

d) 1°, 2°, 4°; 

e) 1°, 2°, 3°, 4°. 

 

164. Propoziţiile din fraza Cum l-a văzut, cum l-a ajutat la calcule, cum ar face orice 

părinte. sunt, în ordine: 

a) COND, P, CM; 

b) CT, P, CT; 

c) CT, CM, CM;  

d) CM, P, CM; 

e) CT, P, CM. 

 

165. În enunţul „Deşi mai puţin isteţ, i-a depăşit prin perseverenţă pe mulţi dintre 

colegii lui.”, există: 

a) un nume predicativ; 

b) un complement circumstanţial de mod propriu-zis; 

c) un complement circumstanţial de mod comparativ; 

d) un subiect gramatical inclus; 

e) un atribut adjectival. 
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166. În enunţul „Leneş fiind, n-a realizat nimic în viaţa lui.”, există: 

a) un predicat nominal; 

b) un nume predicativ; 

c) un complement circumstanţial de mod propriu-zis; 

d) un subiect gramatical inclus; 

e) un atribut adjectival. 

 

167. În enunţul „Din fundul ei se-ntind pe sub valuri, nenumărate braţe de piatră, 

gata s-apuce vasul şi să-l farme-n bucăţi la cea mai mică nebăgare de seamă.” (Al. 

Vlahuţă), structura subliniată este alcătuită, în ordine, din următoarele părţi de 

propoziţie: 

a) complement indirect, atribut adjectival, complement circumstanţial de mod; 

b) complement circumstanţial de mod, atribut adjectival, complement circumstanţial 

de mod; 

c) complement circumstanţial de mod, atribut adjectival, complement circumstanţial 

de timp; 

d) complement circumstanţial de mod, atribut adjectival, complement circumstanţial 

de timp, atribut substantival prepoziţional; 

e) complement circumstanţial de mod, atribut adjectival, complement circumstanţial 

de mod, atribut substantival prepoziţional. 

 

168. Cazul şi funcţia cuvintelor subliniate din exemplele următoare 1° Prietenul meu 

şi cu mine cunoaştem bine oraşul. 2° Mai bine vrabia din mână decât cerbul din 

pădure. sunt corect precizate în varianta: 

a) 1°  nominativ, sb; acuzativ, ci; 2° nominativ, sb; acuzativ, ccm; 

b) 1° nominativ, sb ;  nominative, sb ; 2° nominative, np ; acuzativ, ci ;  

c) 1° nomintiv, sb ; acuzativ, ci ; 2° acuzativ, np ; acuzativ, np ;   

d) 1° nominativ, sb; acuzativ, sb; 2° acuzativ, cd; acuzativ, ccm; 

e) 1° nominativ, sb; acuzativ, sb; 2° nominativ, sb; nominativ, sb. 

 

169. Cazul şi funcţia cuvintelor subliniate din exemplele 1°.Nu sta în mijlocul străzii. 

2°. Fă aidoma celorlalţi. sunt corect precizate în varianta: 

a) 1– genitiv, at.; 2 –  dativ, ccm.;  

b) 1 – genitiv, at. ; 2 – dativ, ci ;  

c) 1–  genitiv, ccl; 2 –  dativ, ccm;  

d) 1 –  genitiv, at.; 2 –  dativ, ccm;  

e) 1 – dativ, ci ; 2  –  dativ, ci. 

 

170. Fragmentul subliniat din textul „Faţa-i roşie ca mărul” se poate dezvolta într-o 

propoziţie: 

a) CM; 

b) PR; 

c) AT;  

d) CI; 

e) APOZ. 

 

171. Structurile subliniate în enunţul Unul dintre cei trei era cel mai înalt din clasă., 

sunt corect interpretate în varianta: 

a) dintre cei trei – atribut adjectival, din clasă  – complement circumstanţiale de loc;  
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b) dintre cei trei – atribut substantival, din clasă  – complement circumstanţiale de 

mod; 

c) dintre cei trei – complement indirect, din clasă  – circumstanţiale de loc; 

d) dintre cei – atribut pronominal, trei – atribut adjectival; din clasă  – complement 

circumstanţiale de loc;  

e) dintre cei trei – complement indirect, din clasă  – complement circumstanţiale de 

mod. 

 

172. Structura subliniată în propoziţia Ea era asemenea fraţilor săi.  este corect 

analizată în varianta: 

a) asemenea  – nume predicativ/ adjectiv,  fraţilor – complement indirect/ substantiv 

în dativ; 

b) asemenea fraţilor – nume predicativ/ substantiv în dativ; 

c) asemenea  – complement circumstanţial de mod/ adverb de mod,  fraţilor – 

complement indirect/ substantiv în dativ;    

d) asemenea fraţilor – nume predicativ/ substantiv în genitiv; 

e) asemenea  – nume predicativ/ prepoziţie în dativ,  fraţilor – complement indirect/ 

substantiv în dativ.  

 

173. Structura subliniată în propoziţia El vorbeşte contrar mie.  este corect analizată 

în varianta: 

a) contrar – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   mie – compl. indirect/ pron. 

pers. în dativ; 

b) contrar – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,   mie – compl. indirect/ 

pron. pers. în dativ; 

c) contrar mie – compl. circumst. de mod/ pron. pers. în genitiv; 

d) contrar mie – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în dativ; 

e) contrar mie – compl. circumst. de mod/ pron. pers. în dativ.  

 

174. Structura subliniată în propoziţia  El vorbeşte contrar alor mei. este corect 

analizată în varianta: 

a) contrar – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   alor mei – compl. indirect/ pron. 

pos. în dativ; 

b) contrar – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,   alor mei – compl. 

indirect/ pron. pos. în dativ; 

c) contrar alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în genitiv; 

d) contrar alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în dativ; 

e) contrar alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pers. în dativ. 

 

175. Structura subliniată în propoziţia  El vorbeşte contra alor mei.  este corect 

analizată în varianta: 

a) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   alor mei – compl. indirect/ pron. 

pos. în genitiv; 

b) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,   alor mei – compl. 

indirect/ pron. pos. în dativ; 

c) contra alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în genitiv; 

d) contra alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în dativ; 

e) contra alor mei – compl. circumst. de mod/ pron. pers. în dativ. 
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176. Structura subliniată în propoziţia   El vorbeşte contra mea. este corect analizată 

în varianta: 

a) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   mea – compl. indirect/ pron. pos. 

în genitiv; 

b) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,  mea – compl. indirect/ 

adj. pron. pos. în acuzativ; 

c) contra mea – compl. circumst. de mod/ adj. pron. pos. în genitiv; 

d) contra mea – compl. circumst. de mod/ adj. pron. pos. în dativ; 

e) contra mea – compl. circumst. de mod/ adj. pron. pos. în acuzativ 

 

177. Structura subliniată în propoziţia  El vorbeşte contra-mi. este corect analizată în 

varianta: 

a) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   mi – compl. indirect/ pron. pers. 

în genitiv; 

b) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,   mi  – compl. indirect/ 

pron. pers. în dativ; 

c) contra-mi – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în genitiv; 

d) contra-mi – compl. circumst. de mod/ pron. pos. în dativ; 

e) contra-mi – compl. circumst. de mod/ pron. pers. în dativ. 

 

178. Structura subliniată în propoziţia Ea nu este contrară nimănui.  este corect 

analizată în varianta: 

a) contrară – nume pred./ adj. în N, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

b) contrară – nume pred./ adj. în N, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în G; 

c) contrară – nume pred./ adj. în G, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

d) contrară – nume pred./ adj. în D, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

e) contrară nimănui– nume pred./ pron. neg. în D. 

 

179. Structura subliniată în propoziţia Ea nu este contra nimănui. este corect 

analizată în varianta: 

a) contra – nume pred./ adj. în N, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

b) contra – nume pred./ adj. în N, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în G; 

c) contra – nume pred./ adj. în G, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

d) contra – nume pred./ adj. în D, nimănui – compl. indirect/ pron. neg. în D; 

e) contra nimănui– nume pred./ pron. neg. în G. 

 

180. Structura subliniată în propoziţia Ea nu este contra mea. este corect analizată în 

varianta: 

a) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod,   mea – compl. indirect/ pron. pos. 

în genitiv; 

b) contra – compl. circumst. de mod/ adv. de mod în dativ,  mea – compl. indirect/ 

adj. pron. pos. în acuzativ; 

c) contra mea – nume predicativ/ adj. pron. pos. în acuzativ; 

d) contra mea – nume predicativ / adj. pron. pos. în dativ; 

e) contra mea – nume predicativ / adj. pron. pos. în genitiv. 

 

181. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în primul enunţ şi felul subordonatei în 

la doilea enunţ: 1. Problema aceasta este greu de rezolvat. 2. Problema aceasta este 

greu să fie rezolvată. sunt indicate corect în varianta: 
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a) nume predicativ, complement circumstanţial de mod; subiectivă; 

b) nume predicativ, complement circumstanţial de mod; circumstanţială de mod; 

c) complement circumstanţial de mod, nume predicativ; predicativă; 

d) nume predicativ, nume predicativ; predicativă; 

e) complement circumstanţial de mod, nume predicativ; subiectivă. 

 

182. Fragmentul subliniat din textul „Ne privea pe toţi fără a spune o vorbă.” se 

poate dezvolta într-o propoziţie: 

a) CV (deşi nu spunea o vorbă) 

b) CT (când spunea o vorbă); 

c) COND (dacă spunea o vorbă);  

d) CM (fără să spună o vorbă); 

e) CMC (ca şi când ar fi spus o vorbă). 

 

183. Ce este adverb şi introduce  o circumstanţială de mod în varianta: 

a) De cuminte ce era, toţi iubeau copilul. 

b) Toţi se minunau ce copil cuminte este Ionel.  

c) De-ai şti ce bun este acest spectacol!  

d) Mânâncă ce găseşte prin cămară. 

e) Ce repede merge când vrea!  

 

184. Subordonata din frazele 1° Ei bat cât bat şi pleacă.; 2° Învaţă cât poate. este: 

a) 1° CT, 2° CM; 

b) 1°, 2° CM; 

c) 1° CL, 2° CT;  

d) 1° CT, 2° CD  

e) 1° CT, 2° COND.   

 

185. Subordonata este circumstanţială de mod în frazele 1° Doarme ce doarme şi se 

scoală.; 2° De încăpăţânat ce ai fost, ai pierdut totul. 3° De foame ce îi este, ar 

mânca şi rădăcini.:  

a) 1°, 2°; 

b) 2° ; 

c) 1°, 2°, 3°;  

d) 2°, 3°;  

e) 3°.   

 

186. Sunt modale propoziţiile subliniate din fraza 1° „Şi s-aşază toţi la masă, cum li-s 

anii (a), cum li-i rangul (b) / Lin viorile răsună, iar cobza ţine hangul.”; 2°    „Ş-apoi 

lumea asta nu este cum o vezi (a), ci cum o ştii (b) că este.; 3° Cum spuneai că te 

cheamă?; 4° Am făcut întocmai cum mi-ai spus.; 5° Tată-său, cum e supărăcios, are 

să ne certe pe toţi.: 

a) din 1° a, b, 4°; 

b) din 1° a, b, 2° a, b, 4°; 

c) din 1° a, b, 2° b;  

d) din 1° a, b, 2° a, b, 4°, 5°;  

e) din 1° a, b, 2° a, 4°, 5°.   
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187. Sunt modale subordonatele din fraza 1° A procedat aşa cum a crezut.; 2° Cum se 

va descurca toată lumea, aşa ne vom descurca şi noi.; 3° Merge ca şi cum nu i-ar 

păsa de nimic.; 4° Este o vreme de parcă ar fi toamnă.: 

a) din 1°, 2°, 3°, 4°; 

b) din 1°, 2°, 3°; 

c) din 1° ;  

d) din 1°, 4°;  

e) din  4°.   

 

188. Subordonata din frazele 1° Deştept cum e, se va descurca şi fără noi.; 2° De 

deştept ce se crede, a greşit la un calcul elementar.; 3° Cum e deştept, nu va avea 

probleme la examen. este: 

a) 1° PR, 2° CM, 3° CZ; 

b) 1° CM, 2° AT, 3° CZ; 

c) 1° CM, 2° AT, 3° CT;  

d) 1°, 2° CM, 3° CZ; 

e) CZ în toate trei frazele. 

 

189. Subordonata din frazele 1° Munceşte fără să se gândească la profit.; 2° Mai bine  

renunţ decât să nesocotesc drepturile celorlalţi.; 3° Se descurcă mai bine decât 

credeam. este : 

a) 1° CM, CM, 3° CI; 

b) 1° CM, 2° SB, 3° CI; 

c) 1° CV, 2°, 3° CMC;  

d) 1° CM, 2°, 3° CI; 

e) 1°CM, 2°, 3°CMC. 

 

190. Subordonata este circumstanţială de mod în varianta: 

a) Se poară cu ei ca şi cum ar fi stăpânul casei. 

b) Fiind şi el cum eşti tu, o să vă descurcaţi.. 

c) Când ai nuntă în familie e ca şi cum ar dispărea tot restul lumii. 

d) Nicăieri nu e mai frumos ca la tine acasă.  

e) Nu visează decât să ajungă vedetă de cinema. 

 

191. Subordonata din fraza „[…] şi apoi, totuşi, nici nu s-a mai gândit la ea, ca şi 

când ar fi înghiţit-o pământul.” este : 

a) CM introdusă prin adverb de mod; 

b) CMC introdusă prin locuţiune conjuncţională; 

c) CMC introdusă prin locuţiune adverbială;  

d) CT introdusă prin adverb de timp; 

e) CT introdusă prin locuţiune conjuncţională. 

 

192. În enunţul „Moşneagul, fiind un gură-cască…se uita în coarnele ei şi ce-i 

spunea ea, sfânt era.” (Ion Creangă), cuvintele subliniate au funcţia sintactică de: 

a) subiect gramatical, complement circumstanţial de cauză, nume predicativ; 

b) subiect gramatical, complement circumstanţial de cauză, complement 

circumstanţial de mod; 

c) subiect gramatical, nume predicativ, nume predicativ; 

d) subiect gramatical, complement direct, complement circumstanţial de mod; 
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e) subiect gramatical, predicat verbal, nume predicativ. 

 

193. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţurile:  

1. Ieri, fiind invalidă, n-ai putut participa la concurs. 

2. Invalidă ieri, n-ai putut participa la concurs. 

3. Înainte de a fi invalidă, ai putut participa la concurs. 

a) 1. complement circumstanţial de cauză; 2. complement circumstanţial de cauză; 3. 

complement circumstanţial de timp; 

b) 1. complement circumstanţial de mod; 2. complement circumstanţial de cauză; 3. 

complement circumstanţial de mod; 

c) 1. nume predicativ; 2. complement circumstanţial de cauză; 3. complement 

circumstanţial de mod; 

d) 1. nume predicativ; 2. complement circumstanţial de cauză; 3. nume predicativ; 

e) 1. nume predicativ; 2. atribut adjectival izolat; 3. complement circumstanţial de 

timp. 

 

194. Valoarea morfologică a cuvântului drag şi felul subordonatei/ subordonatelor din 

enunţurile:  

1. Tare mi-i drag cel ce stă în faţa mea. 

2. Tare mi-i drag cel care stă în faţa mea. 

3. Tare mi-i drag să stea el în faţa mea. 

4. Tare mi-i drag că stă el în faţa mea. 

5. Tare mi-i drag, că are numai note bune. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) 1. adjectiv, subiectivă; 2. adjectiv, atributivă; 3. adverb, completivă indirectă; 4. 

adverb, completivă indirectă; 5. adjectiv, circumstanţială de cauză 

b) 1. adjectiv, subiectivă; 2. adjectiv, atributivă; 3. adverb, completivă indirectă; 4. 

adverb, subiectivă; 5. adjectiv, circumstanţială de cauză 

c) 1. adjectiv, atributivă; 2. adjectiv, atributivă; 3. adverb, subiectivă; 4. adverb, 

circumstanţială de cauză; 5. adjectiv, circumstanţială de cauză 

d) 1. adjectiv, atributivă; 2. adjectiv, atributivă; 3. adverb, completivă indirectă; 4. 

adverb, subiectivă; 5. adjectiv, circumstanţială de cauză 

e) 1. adjectiv, subiectivă; 2. adjectiv, atributivă; 3. adverb, subiectivă; 4. adverb, 

subiectivă; 5. adjectiv, circumstanţială de cauză. 

 

195. Analiza gramaticală a cuvântului subliniat în enunţul Cum lui i-a plăcut foarte 

mult gramatica, a optat pentru Facultatea de Drept din Craiova. este corectă în 

varianta: 

a) adverb relativ de cauză, complement circumstanţial de cauză; 

b) adverb relativ de mod, complement circumstanţial de mod; 

c) conjuncţie subordonatoare, fără funcţie sintactică; 

d) conjuncţie subordonatoare, complement circumstanţial de cauză; 

e) adverb relativ de timp, complement circumstanţial de timp. 

 

196. Există un complement circumstanţial de cauză în varianta: 

a) A obţinut postul în urma unui concurs foarte dur.;  

b) Toţi au ajuns în urma mea fiindcă au plecat cu întârziere.;  

c) La radio s-a comunicat că omul a murit în urma unui accident rutier.; 

d) Sunt în urma voastră cu pregătirile de sărbători.   
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e) Nu mai sta în urma maşinii, că te umpli de praf! 

 

197. Există un complement circumstanţial de cauză în varianta: 

a) Elevul, cam slăbuţ, nu a putut ocupa un loc între primii zece.;  

b) De aur de-ar fi şi acum nu-mi mai trebuie.;  

c) Pentru că n-a prea citit, nu s-a prezentat acceptabil la examen.; 

d) A plecat la munte cu toată familia.   

e) La oboseală elevul nu mai poate termina lucrarea la timp. 

 

198. Structura subliniată în propoziţia Din pricina penei de cauciuc, maşina a 

derapat. este corect analizată în varianta  

a) penei de cauciuc – atribut în D;    

b) penei de cauciuc – atribut în G;    

c) penei de cauciuc – complement circumstanţial de cauză în G;  

d) penei – complement circumstanţial de cauză în Ac; de cauciuc – atribut în Ac;  

e) penei – atribut în G; de cauciuc – complement indirect în G. 

 

199. În versurile: „Va geme de patemi / Al mării aspru cânt…/ Ci eu voi fi pământ / În 

singurătate-mi.” (Mihai Eminescu), funcţia sintactică a cuvintelor subliniate este 

corect indicată în varianta: 

a) complement indirect, atribut adjectival; 

b) atribut substantival, atribut pronominal; 

c) complement circumstanţial de cauză, atribut pronominal; 

d) complement circumstanţial de cauză, atribut adjectival; 

e) complement circumstanţial de cauză, complement indirect. 

 

200. În enunţul De frumoasă ce este, pare din poveste., există o propoziţie 

subordonată: 

a) circumstanţială de cauză; 

b) predicativă 

c) atributivă; 

d) circumstanţială de mod; 

e) circumstanţială concesivă. 

 

201. În fraza ,,Unde n-are el pământ, ar vrea să nu aibă nici alţii.” (Marin Preda), 

prima propoziţie este: 

a) CL;     

b) CZ;     

c) CNS;     

d) COND;     

e) CM. 

 

202. În enunţul De studentă ce este, se face a nu ne mai cunoaşte., există o propoziţie 

subordonată: 

a) circumstanţială de cauză; 

b) predicativă 

c) atributivă; 

d) circumstanţială de mod; 

e) circumstanţială concesivă. 
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203. Subordonata din fraza Unde se ştia urât, ieşea rar din casă. este : 

a) CL; 

b) COND; 

c) CZ;  

d) CM; 

e) CV. 

 

204. Subordonata din fraza „Dar mi-e ruşine […] , / Că scoală satu’n capul meu….” 

este: 

a) CI; 

b) AT; 

c) CZ;  

d) COND; 

e) CV. 

 

205. Există o circumstanţială de cauză în fraza 1° Nu te enerva; ţi se poate face rău. ; 

2° Din moment ce nu ştie cum să ia examenul?; 3° Apoi, dacă n-a învăţat destul, a 

pierdut examenul.; 4° De vreme ce nu a învăţat, a pierdut examenul.: 

a) 2°, 4°; 

b) în nicio frază; 

c) 1°, 2°, 3°, 4°;  

d) 2°, 4°; 

e) 3°;. 

 

206. În fraza Odată ce m-ai ajutat, sunt dator să te ajut şi eu. există, în ordinea 

predicatelor, următoarele subordonate: 

a) CZ, CI;     

b) CT, CS;     

c) CT, CI;     

d) CZ, CNS;     

e) AT, CI.  

 

207. În enunţul Cum nu citeşte destul de repede şi fără a ţine cont de semnele de 

punctuaţie, există riscul de a nu termina la timp testul şi a face unele greşeli., 

propoziţiile sunt, în ordinea predicatelor: 

a) CM, PP;     

b) CZ, PP;     

c) CM, CM, PP, AT, AT;    

d) CZ, CZ, PP, AT, AT;    

e) CT, PP. 

 

208. În versurile: „Cum n-oi mai fi pribeag / De-atunci înainte, / M-or troieni cu drag 

/ Aduceri-aminte.” (Mihai Eminescu), felul propoziţiei subordonate şi valoarea 

gramaticală a elementului subordonator sunt indicate corect în varianta: 

a) CM, adverb relativ de mod; 

b) CZ, conjuncţie subordonatoare;    

c) CZ, adverb relativ de cauză; 

d) CM, conjuncţie subordonatoare;    
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e) CT, adverb relativ de timp. 

 

209. În versurile: „Luceferi, ce răsar / Din umbră de cetini, fiindu-mi prieteni, / O să-

mi zâmbească iar.” felul propoziţiilor, în ordinea predicatelor, şi funcţia sintactică a 

cuvintelor subliniate sunt indicate corect în varianta: 

a) AT, CZ, PP;  fiindu – fără funcţie sintactică, mi – atribut pronominal în dativ, 

prieteni – nume predicativ; 

b) AT, PP; fiindu – complement circumstanţial de cauză, mi – complement indirect, 

prieteni – nume predicativ; 

c) AT, PP; fiindu – complement circumstanţial de timp, mi – complement indirect, 

prieteni – nume predicativ; 

d) AT, PP; fiindu – fără funcţie sintactică, mi – complement indirect, prieteni – nume 

predicativ; 

e)  b) AT, PP; fiindu – complement circumstanţial de cauză, mi – complement 

indirect, prieteni – complement circumstanţial de mod. 

 

210. În enunţul Cum tu n-ai fost suficient de atent, era să te lovească o maşină pe 

trecerea de pietoni., propoziţiile subliniate sunt, în ordine: 

a) circumstanţială de mod, predicativă;    

b) circumstanţială de cauză, subiectivă;    

c) circumstanţială de cauză, predicativă;   

d) subiectivă, predicativă;    

e) circumstanţială de timp, subiectivă. 

 

211. În care variantă verbul este la supin şi are funcţia de complement circumstanţial 

de scop? 

a) De la vânătoare s-au întors seara târziu.;  

b) Pe când mergea la plug, tatei i-a ieşit în drum un urs.; 

c) Prietenul meu e foarte priceput la prins peşti cu mâna.; 

d) În sezon, oamenii merg cu toţii la vânătoare de iepuri.; 

e) În fiecare vară mergem la pescuit. 

 

212. Felul propoziţiilor, în ordinea predicatelor, din enunţul Constatând că studentul 

s-a pregătit temeinic, profesorul-mentor a lăsat lecţia să se desfăşoare firesc. 

a) circumstanţială de cauză, principală, circumstanţială de scop; 

b) completivă directă, principală, circumstanţială de scop; 

c) completivă directă, principală, atributivă; 

d) completivă directă, principală, completivă indirectă; 

e) circumstanţială de mod, principală, circumstanţială de scop. 

 

213. În enunţul Se grăbea să ajungă la timp la şcoală. există: 

a) 1P, 1SB;     

b) 1P, 1CS;     

c) 1P, 1CZ;     

d) 1P, 1CI;     

e) 1P, 1CD. 

 

214. Ultima propoziţie din fraza „Să nu faceţi gură
3
 / când trecem pe lângă moară

3
 / 

ca să nu iasă moşul în prag
3
. / este : 
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a) CD; 

b) SB; 

c) CZ;  

d) CS; 

e) CNS. 

 

215. Subordonata este circumstanţială de scop în varianta: 

a) Mă tem că astăzi n-am să pot veni la voi.  

b) Ploaia nu este un motiv ca să nu mergi la întâlnire. 

c) S-a dus după ce are de cumpărat. 

d) Pentru a fi fericit, îi ajungea să vadă soarele răsărind. 

e) Dacă te caută şi azi e spre binele tău. 

 

216. În  fraza S-a dus să cumpere pâine., subordonata este : 

a) SB; 

b) CI; 

c) CL;  

d) CNS; 

e) CS. 

 

217. În versurile: „La ce statornicia părerilor de rău,/Când prin această lume să 

trecem ne e scris/ Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?” (M. Eminescu), există, în 

ordinea predicatelor, următoarele propoziţii:  

a) cauzală, circumstanţială de timp, principală; 

b) circumstanţială de scop, circumstanţială de timp, principală; 

c) principală, circumstanţială de cauză, subiectivă; 

d) principală, circumstanţială condiţională, subiectivă; 

e) principală, circumstanţială de cauză, completivă directă. 

 

218. În versurile: „La ce statornicia părerilor de rău,/Când prin această lume să 

trecem ne e scris/ Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?” (M. Eminescu), prima 

propoziţie, în ordinea predicatelor, este:  

a) „La ce statornicia părerilor de rău” – completivă indirectă; 

b) „La ce statornicia părerilor de rău” – subiectivă; 

c) „La ce statornicia părerilor de rău” – principală; 

d) „Când prin această lume să trecem” – circumstanţială de timp; 

e) „Când prin această lume să trecem” – circumstanţială condiţională; 

 

219. În enunţul „Dacă văzu şi văzu că îi vine să plângă, se retrase.”, felul 

propoziţiilor este: 

a) circumstanţială de cauză, circumstanţială de cauză, completivă directă, principală; 

b) circumstanţială de timp, circumstanţială de timp, completivă directă, principală; 

c) circumstanţială de cauză, principală, subiectivă, principală; 

d) circumstanţială de timp, circumstanţială de timp, subiectivă, principală; 

e) circumstanţială condiţională, circumstanţială condiţională, subiectivă, principală.  

 

220. Propoziţiile din frazele 1° Ai ceva de spus, spune acum!; 2° Îţi place, ia-o!  sunt: 

a) 1° P, P, 2° P, P; 

b) 1° CT, P, 2° CT, P; 
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c) 1° CD, P, 2° CZ, P;  

d) 1° CZ, P, 2° CZ, P; 

e) 1° COND, P, 2° COND, P. 

 

221. Propoziţiile subliniate din frazele 1° Dacă vrei, poţi.; 2° Când ar şti omul ce-ar 

păţi, dinainte s-ar feri.; 3°Veniţi imediat înăuntru, că, de unde nu, o să răciţi.; 4° „De 

treci codrii de aramă, de departe vezi albind […].” Sunt, în ordinea elementelor de 

relaţie: 

a) 1°, 4 COND, 2° CT, 3° CZ, CL; 

b) 1°, 2°, 4° COND, 3° CZ, COND; 

c) 1°, 2°, COND, 3° CZ, COND, 4° CT;  

d) 1°, 2 COND, 3° CV, CT, 4° CT; 

e) 1°, 2°, 4°  COND, 3° CZ, CL. 

 

222. Există o subordonată circumstanţială condiţională în varianta: 

a) „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau […].” 

b) El, dacă a avut bani mulţi, şi-a cumpărat de toate. 

c) Dacă te pregăteşti temeinic, întotdeauna reuşeşti.  

d) Dacă văzu şi văzu că nu-l poate ajunge, se opri. 

e) Am să mă mai gândesc dacă voi participa. 

 

223. Există o subordonată circumstanţială condiţională în varianta: 

a) De mergi, de nu mergi, eu tot mă duc.  

b) „Împăraţi […] au venit şi-n ţara noastră / De-au cerut pământ şi apă.” 

c) Cânta de răsuna toată pădurea. 

d) O, de-am avea aripi să zburăm! 

e) Cum de nu vrea să te ajute? 

 

224. Există o subordonată circumstanţială condiţională în varianta: 

a) E prea puternic soarele să mergem acul la plajă.  

b) Să fi fost de faţă, mi-ai fi putut fi martor că sunt nevinovat. 

c) A plecat de noapte odată ce vrea să ajungă la timp. 

d) Să-i faci ce-i face, nu-l faci să renunţa la ideile lui. 

e) Vine cu condiţia să-i plătiţi drumul. 

 

225. Există o subordonată circumstanţială condiţională în varianta: 

a) Nu e bine dacă te răzgândeşti.  

b) Vine cu o singură condiţie: să nu te răzgândeşti. 

c) În eventualitatea că te răzgândeşti, ştii ce ai de făcut. 

d) În cazul că te răzgândeşti, ştii ce ai de făcut. 

e) În caz că te răzgândeşti, ştii ce ai de făcut. 

 

226. În enunţul ,,Şi dacă nu-i trebuie ce i s-a dat înseamnă că degeaba l-am chemat.” 

există: 

a) 1 P, 1 COND, 1 CD, 1 PR; 

b) 1 P, 1 COND, 1 SB, 1 PR; 

c) 1 P, 1 COND, 2 CD;  

d) 1 P, 2 SB, 1 PR;  

e) 1 P, 1 SB, 1 CD, 1 PR. 
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227. Subordonata din fraza: ,,Când ar fi toţi copiii înţelepţi, n-ar mai exista bunici.” 

este:  

a) CT;     

b) CV;     

c) CNS;     

d) COND;     

e) CZ. 

 

228. Subordonata din fraza ,,Ai carte, ai parte.” este: 

a) COND, introdusă prin juxtapunere;  

b) CZ, introdusă prin conjuncţie subordonatoare subînţeleasă;  

c) CT, introdusă prin adverbul relativ de timp subînţeles; 

d) COND, introdusă prin conjuncţia subordonatoare subînţeleasă; 

e) CNS, introdusă prin conjuncţia subordonatoare subînţeleasă. 

 

229. Subordonata din fraza Să fi lucrat zi şi noapte, şi tot n-aş fi terminat toate grilele. 

este: 

a) CZ ;     

b) CS;     

c) CNS;     

d) CV;     

e) COND . 

 

230. În enunţul Unde m-aş duce, tot în Craiova mă simt cel mai bine., propoziţia 

subordonată este: 

a) CL;     

b) CZ;     

c) CV;     

d) COND;     

e) AT. 

 

231. Felul propoziţiilor (în ordinea predicatelor) şi funcţia sintactică a cuvintelor 

subliniate în enunţurile următoare: 

1. Deşi invalidă, ai participat la concurs. 

2. Chiar invalidă, ai participat la concurs. 

3. Chiar fiind invalidă, te-ai dus la şcoală. 

3. Chiar fiindu-ţi teamă, ai participat la concurs. 

sunt corect indicate în varianta: 

a) 1. CV, PP; nume predicativ; 2. CV, PP; complement circumstanţial de loc; 3. CV, 

PP; nume predicativ; 4. CV, PP; subiect; 

b) 1. PP; nume predicativ; 2. PP; complement; 3. PP; nume predicativ; 4. PP; subiect; 

c) 1. CV, PP; nume predicativ; 2. CV, PP; complement; 3. CZ, PP; nume predicativ; 

4. CZ, PP; subiect; 

d) 1. CV, PP; nume predicativ; 2. PP; complement; 3. PP; complement circumstanţial 

de mod; 4. PP; complement circumstanţial de mod; 

e) 1. CV, PP; nume predicativ; 2. PP; complement indirect; 3. PP; nume predicativ; 

4. PP; subiect. 
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232. Felul propoziţiilor şi valoarea morfologică a cuvântului „şi” din enunţul Mănânc, 

şi totuşi sunt flămând. sunt indicate corect în varianta: 

a) circumstanţială concesivă, principală; adverb de mod de întărire, fără funcţie 

sintactică de parte de propoziţie; 

b) circumstanţială concesivă, principală; conjuncţie coordonatoare copulativă, fără 

funcţie sintactică de parte de propoziţie; 

c) principală, principală; conjuncţie coordonatoare adversativă, fără funcţie sintactică 

de parte de propoziţie; 

d) circumstanţială concesivă, principală; adverb de mod de întărire, complement 

circumstanţial de mod; 

e) principală, circumstanţială concesivă; conjuncţie coordonatoare adversativă, fără 

funcţie sintactică de parte de propoziţie; 

 

233. Felul propoziţiilor şi valoarea sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul Fie ce-

o fi fata aceasta (doljeancă sau gorjeancă), tot româncă este. sunt indicate corect în 

varianta: 

a) circumstanţială concesivă, predicativă, principală; nume predicativ; 

b) circumstanţială concesivă, subiectivă; nume predicativ, principală; atribut 

substantival apoziţional 

c) principală, predicativă, principală; atribut substantival apoziţional. 

d) principală, predicativă, principală; nume predicativ; 

e) circumstanţială concesivă, predicativă, principală; atribut substantival apoziţional. 

 

234. Interpretarea cuvântului subliniat în enunţul Fie ce-o fi fata aceasta (doljeancă 

sau gorjeancă), tot româncă este.: 

a) predicat verbal; 

b) predicat nominal incomplet; 

c) verb copulativ, formează predicatul nominal împreună cu numele predicativ „ce”; 

d) verb copulativ, formează predicatul nominal împreună cu numele predicativ 

„doljeancă sau gorjeancă”; 

e) verb copulativ, formează predicatul nominal împreună cu numele predicativ 

„fata”. 

 

235. În fraza  „Oricâtă apă bea peştele, o dă afară.”, adjectivul nehotărât introduce o 

subordonată: 

a) CV ; 

b) CD;  

c) CM;  

d) COND;  

e) CZ.   

 

236. Există o subordonată circumstanţială concesivă în varianta: 

a) El, că e bine îmbrăcat, şi tot a răcit..  

b) E aşa de rece, că e imposibil să nu răceşti. 

c) Nu vine, că nu are cu ce.. 

d) Abia a ajuns acasă, că a şi început furtuna. 

e) Fără a cunoaşte pre bine oraşul, tot s-a descurcat. 
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237. Există o subordonată concesivă în fraza 1° „Bani de-aş avea, m-aş însura “; 2° 

„Breaza cât de mult se va găti, tot brează rămâne. “; 3° „Câinele, de este câine, şi tot 

opreşte pe mâine.“; 4° „Oricât pământ ar fi avut, tot nu-i era de-ajuns.“ : 

a) 1°,2°, 3°, 4°; 

b) 3°; 

c) în niciuna;  

d) 2°, 3°, 4°; 

e) 4°. 

 

238. În care variantă există o subordonată concesivă introdusă prin adverbul oriunde?  

a) Mă duc oriunde e nevoie de mine. 

b) Oriunde vede un om, se opreşte şi stă de vorbă cu el. 

c) Trimite-mă oriunde şi vei vedea că mă duc.  

d) „Punem noi mâna pe tine, oriunde-ai fi!”  

e) Nu găseşti oriunde oameni ca mine! 

 

239. În care variantă există o subordonată concesivă?  

a) Hainele fiind cam uzate, chiar spălate şi călcate, tot arătau prost. 

b) „De piatră de-ai fi fost şi nu se putea să nu-ţi salte inima de bucurie […].” 

c) În ciuda faptului că nu ne cunoştea, oamenii ne-au găzduit peste noate.  

d) Chiar muncind 10 ore pe zi, nu va termina la timp..  

e) Dacă ai văzut că suntem ăn impas de ce nu ai venit să ne ajuţi?. 

 

240. În enunţul Cum i-aş explica, băiatul acesta tot nu înţelege., felul subordonatei şi 

valoarea gramaticală a cuvântului „cum” sunt indicate corect în varianta: 

a) circumstanţială de mod; adverb relativ de mod, complement circumstanţial de mod; 

b) circumstanţială de cauză; adverb relativ de cauză, complement circumstanţial de 

cauză; 

c) circumstanţială concesivă; adverb relativ de mod, complement circumstanţial de 

mod; 

d) circumstanţială concesivă; adverb nehotărât de mod, complement circumstanţial de 

mod; 

e) circumstanţială concesivă; adverb relativ de mod cu valoare conjuncţională, fără 

funcţie sintactică de parte de propoziţie. 

 

241. Subordonata din fraza: Cum intră, cum se şi aşeză în bancă. este: 

a) COND;     

b) CM;     

c) CNS;     

d) CV; 

e) CT.  

 

242. În enunţul ,,De-or trece anii cum trecură,/ Ea tot mai mult îmi va plăce,/ Pentru 

că-n toat-a ei făptură/ E un «nu ştiu cum» şi un «nu ştiu ce».” există, indiferent de 

ordinea predicatelor: 

a) 1 P, 1 COND, 1 CM, 1 CZ;  

b) 1P, 1 CV, 1 CM, 1 CZ;  

c) 1 P, 1 COND, 1 CM, 1 SB;  

d) 1P, 1 CV, 1 CM, 1 CS;  
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e) 1 P, 1 COND, 1 CM, 1 CZ, 2 SB. 

 

243. În care variantă de introduce o consecutivă?  

a) În fotografie, mama, jigărită de i se lipeşte pielea de os, ţine în braţe o pisică. 

b) La ziua sorocită, de vei fi la locul de întâlnire, vei afla adevărul. 

c) Zeiţă de-ar fi, nu găseşti alta mai frumoasă.  

d) Vino de vezi ce treabă au făcut oamenii de i-ai trimis!  

e) Cum de nu înţelegi un lucru atât de uşor chiar şi pentru un copil? 

 

244. Felul propoziţiei subordonate şi termenul ei regent din enunţul Este atât de 

amabil, încât nu-l poţi refuza. sunt indicate corect în varianta: 

a) circumstanţială consecutivă; predicatul nominal „este atât de amabil”; 

b) circumstanţială de scop; adjectivul la gradul pozitiv „amabil”; 

c) circumstanţială consecutivă; adjectivul la gradul superlativ absolut de superioritate 

„atât de amabil”;  

d) completivă de scop; adverbul de mod gradul superlativ absolut de superioritate 

„atât de amabil”; 

e) circumstanţială consecutivă; verbul copulativ „este”. 

 

245. Felul propoziţiei subordonate şi termenul ei regent din enunţul A înţeles atât de 

repede, încât m-a uluit. sunt indicate corect în varianta: 

a) circumstanţială consecutivă; verbul predicativ „a înţeles”; 

b)  circumstanţială de scop; adverbul de mod propriu-zis la gradul superlativ absolut 

de superioritate „atât de repede”; 

c) circumstanţială consecutivă; adverbul de mod propriu-zis la gradul pozitiv 

„repede”; 

d) circumstanţială consecutivă; adverbul de mod propriu-zis la gradul superlativ 

absolut de superioritate „atât de repede”;  

e) circumstanţială de scop; verbul predicativ „a înţeles”. 

 

246. Felul propoziţiei subordonate şi termenul ei regent din enunţul Ne-a tras o 

chelfăneală, încât n-am mai dat pe la ei. sunt indicate corect în varianta: 

a) circumstanţială consecutivă; verbul predicativ „a tras”; 

b)  circumstanţială de scop; verbul predicativ „a tras”; 

c) circumstanţială de scop; locuţiunea verbală „a tras o chelfăneală”; 

d) circumstanţială consecutivă; locuţiunea verbală „a tras o chelfăneală”; 

e) circumstanţială consecutivă; predicatul verbal „a tras o chelfăneală”. 

 

247. Enunţul nu conţine nicio greşeală, felul propoziţiei subordonate şi elementul  

subordonator sunt indicate corect în varianta: 

a) Minte, de te sperii.(circumstanţială consecutivă; conjuncţia subordonatoare „de”); 

b) Minte de te sperii.( circumstanţială consecutivă; prepoziţia „de”); 

c) Minte de te sperii.( circumstanţială de scop; conjuncţia subordonatoare „de”); 

d) Minte, de te sperii.( circumstanţială consecutivă; adverbul relativ „de”); 

e) Minte de te sperii. (circumstanţială consecutivă; conjuncţia subordonatoare „de”). 

 

248. Subordonata introdusă prin de din fraza „Cântă puiul cucului / Pe poalele 

nucului / Şi-aşa cântă de frumos / De pică frunza pe jos.“  este: 

a) CM; 
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b) CNS;  

c) COND;  

d) CZ;   

e) CS. 

 

249. În frazele:  1° E prea departe să mergem pe jos.; 2° A mâncat de ne-a speriat pe 

toţi.; 3° Faceţi în aşa fel ca să nu vă vadă., 4° Înalt că nu-i puteai vedea niciodată 

vârful fără zăpadă, muntele acesta ne-a atras mereu., subordonatele sunt:  

a) 1°, 3° CS, 2° CM, 4°CNS; 

b) 1°, 2°, 3° CS, 4° CNS;  

c) 1°, 2° CM, 3°, 4° CNS;  

d) 1°, 2°, 3° CM, 4° CZ;   

e) 1°, 2° CNS, 3° AT, 4° CZ. 

 

250.  În enunţul „ – Băiete, până începe a se înnopta şi apar stelele  trebuie să-ţi faci 

toate temele.” există: 

a) o propoziţie simplă şi trei propoziţii dezvoltate; 

b) două propoziţii simple şi două propoziţii dezvoltate 

c) patru propoziţii dezvoltate; 

d) trei propoziţii simple şi o propoziţie dezvoltată; 

e) o propoziţie simplă şi patru propoziţii dezvoltate; 

 

251. În enunţul Până începe ploaia, trebuie să se aducă grâul şi porumbul şi să se 

pună în hambar., există: 

a) o propoziţie simplă şi trei propoziţii dezvoltate; 

b) două propoziţii simple şi două propoziţii dezvoltate; 

c) trei propoziţii simple şi o propoziţie dezvoltată; 

d) patru propoziţii dezvoltate; 

e) patru propoziţii simple. 

 

252. Enunţul Până a începe ploaia, trebuie a se aduce grâul şi porumbul şi a se pune 

în hambar. este format din: 

a) o propoziţie simplă şi o propoziţie dezvoltată; 

b) trei propoziţii simple şi o propoziţie dezvoltată; 

c) o propoziţie simplă şi trei propoziţii dezvoltate; 

d) două propoziţii simple şi două propoziţii dezvoltate; 

e) o propoziţie dezvoltată 

 

253. Enunţul „Până nu a fost strâns cu uşa şi  până nu a fost pus în aplicare 

regulamentul, infractorul nu a recunoscut nimic din ceea ce se ştia.” este format din: 

a) patru propoziţii dezvoltate; 

b) o propoziţie simplă şi trei propoziţii dezvoltate; 

c) două propoziţii simple şi două propoziţii dezvoltate; 

d) trei propoziţii simple şi o propoziţie dezvoltată; 

e) patru propoziţii simple. 

 

254. 16. În care variantă există o singură propoziţie? 

a) „Mai bine primul într-un sat decât al doilea la Roma.” 

b) O să afli la timp ce şi cum. 
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c) Deştept cât cuprinde, era foarte apreciat printre specialişti. 

d) Era un pierde-vară. 

e) Deşi bolnav, s-a dus la serviciu. 

 

255.  Câte propoziţii există în enunţurile următoare?: 1° I-am spus tot adevărul la a nu 

ştiu câta întâlnire a noastră.; 2° Să nu vină te miri cine şi să te ia la rost, că apoi mă 

supăr.; 3° Ia nu mai sta atâta pe gânduri!; 4° Fireşte, nu te voi părăsi. 

a) o propoziţie în 1° şi 3°; trei propoziţii în 2°; două propoziţii în 3°; 

b) două propoziţii în 1°; patru propoziţii în 2°; două propoziţii în 3° şi 4°; 

c) două propoziţii în 1°; trei propoziţii în 2°; o propoziţie în 3° şi 4°;  

d) o propoziţie în 1°, 3° şi 4°; trei propoziţii în 2°; 

e) două propoziţii în 1° şi 3°; patru propoziţii în 2°; o propoziţie în 4°. 

 

256. În textul Femeia de serviciu se gândise, pesemne, că paharul ajunsese din 

greşeală la coş., există: 

a) o propoziţie principală, o principală independentă şi o subordonată; 

b) o propoziţie principală şi o subordonată; 

c) o propoziţie principală, o principală incidentă şi o subordonată;  

d) o propoziţie principală şi două subordonate; 

e) două propoziţii incidente şi o subordonată. 

 

257. În textul Nu ştiai în faţa cui să vorbeşti sau să taci, când, unde şi cum. există: 

a) 1 PP şi 2 CD 

b) 1 PP şi 5 CD; 

c) 1 PP, 2 CD, 1 CT, 1 CL şi  1 CM;  

d) 1 PP, 2 AT, 1 CT, 1 CL şi  1 CM; 

e) 1 PP, 2 AT. 

 

258. Câte propoziţii sunt în fraza „Metalul îşi rostea cântecelul de-a lungul Dunării, 

depănându-l pe şine cu o claritate atât de neliniştitoare, că-ţi venea să le astupi gura 

roţilor de tren ca să nu mai vezi şi auzi acel cor de călători prins în flagrant delict. ”? 

a) 5 propoziţii ; 

b) 4 propoziţii ; 

c) 6 propoziţii ;  

d) 7 propoziţii; 

e) 3 propoziţii . 

 

259. În fraza „Era mândră Safta că-şi poate mărita fiica, că poate primi oaspeţi 

nuntaşi şi că-ţi poate desfăşura comorile.” există: 

a) 1 PP şi 3 CS; 

b) 1 PP şi 3 CZ; 

c) 1 P, 3 CD şi 3 SB;  

d) 1 PP şi 3 CI;   

e) 1 PP şi 6 CD.   

 

260. În textul Mi se deschisese o perspectivă uluitoare, deşi dorită. există: 

a) 1 propoziţie (P) ; 

b) 2 propoziţii  (P şi CNS) 

c) 2 propoziţii  (P şi CV);  



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 

 54 

d) 1 propoziţie (CV); 

e) 2 propoziţii (P şi P incidentă). 

 

261. În fraza Trebuie să ne gândim şi noi cum şi ce să facem pentru a-l îmbuna., 

există: 

a) 4 propoziţii (P, SB, CD, CD); 

b) 5 propoziţii (P, CD, CD, CD, CS); 

c) 4 propoziţii (P, CD, CD, CD);  

d) 5 propoziţii (P, SB, CI, CI, CS);  

e) 4 propoziţii (P, SB, CI, CI).   

 

262. În fraza „Iar când nu poţi / Nici plânge şi nici râde, / Când nu poţi mângâia / Şi 

nici cânta / Cu-al tău  pământ, / Cu cerul tău în faţă, / Tu taci atuncea / Tot în limba 

ta”, există, după numărul predicatelor: 

a) 3 propoziţii (CT, CT, P); 

b) 7 propoziţii (CT, CD, CD, CT, CD, CD, P); 

c) 7 propoziţii (CV, CD, CD, CV, CD, CD, P); 

d) 7 propoziţii (COND, CD, CD, COND, CD, CD, P);  

e) 7 propoziţii (CV, SB, SB, SB, SB, SB, P). 

 

263. Câte propoziţii sunt în fraza Bănuiala că tinerii de la care încercase să afle ce-l 

frământa nu-i spuseseră adevărul l-a fulgerat în clipa când ea i-a atras atenţia că îi 

mai văzuse undeva, dar nu-şi putea aminti unde. ? 

a) 6; 

b) 7; 

c) 8;  

d) 9; 

e) 10. 

 

264. În fraza:  A avut îndrăzneala să pună la îndoială ceea ce am afirmat noi., 

subordonatele sunt:  

a) CI, CI; 

b) CD, CD;  

c) AT, CI;  

d) AT, CD;   

e) AT, AT. 

 

265. În fraza Trebuia sau ai vrut să te duci cu ei?, subordonata este:  

a) SB pentru P1; CD pentru P2; 

b) CD, CD pentru ambele propoziţii; 

c) SB, SB pentru ambele propoziţii;  

d) CD pentru P2;   

e) SB pentru P1. 

 

266. În fraza Îmi place şi mă bucur că mă cauţi., subordonata este: 

a) SB pentru P1; CI pentru P2; 

b) CD pentru P1; CI pentru P2; 

c) SB pentru P1; CZ pentru P2;  

d) CI pentru P2;   
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e) SB pentru P1. 

 

267. În fraza:  Pentru că trăiam prima mea victorie, dar eram nevoit să consider asta 

ca un succes al întregii echipe, bucuria mea nu a fost deplină., propoziţiile sunt:  

a) CZ, P, CI, P; 

b) CZ, CZ, CD, P; 

c) CZ, CV, CD, P;  

d) CZ, P, CD, P;   

e) CZ, CZ, CI, P. 

 

268. În fraza:  Basmul începea aşa cum se cuvine să înceapă orice basm, şi anume cu 

„A fost odată ca niciodată”., propoziţiile sunt:  

a) P, CM, SB, APOZ; 

b) P, CM, CD, PP independentă; 

c) P, CM, SB;  

d) P, CM, CD, CI;   

e) P, PR, CD, CM. 

 

269. În fraza:  Ce mă deranja e că versurile au fost traduse prost., propoziţiile sunt:  

a) SB, P, PR; 

b) P, P, PR; 

c) SB, P, CD;  

d) SB, P, CZ;   

e) SB, P, SB. 

 

270. În fraza:  După ce eram lăsaţi liberi, ne strângeam toţi ca să ne sfătuim cum e 

mai bine să procedăm., subordonatele sunt:  

a) CT, CS, CI, CM; 

b) CT, CS, CI, SB; 

c) CT, CS, CD, CM;  

d) CT, CS, CD, SB;   

e) CT, CS, CM, CM. 

 

271. În fraza:  Vezi, iată că lucrurile se leagă., propoziţiile sunt:  

a) P, CD, CM; 

b) P, P, SB; 

c) P, CD, SB;  

d) P, CD, CD;   

e) P, P, CD. 

 

272. În fraza:  Când scrii, să nu uiţi data şi să pui întotdeauna un fir de păr în 

scrisoare, îmi spunea prietenul meu., propoziţiile sunt, în ordine:  

a) CT, CD, CD, P; 

b) CT, P, P, P incid; 

c) CT, P, CD, P incid;  

d) CDŢ, P, P, P incid;   

e) CDŢ, CD, CD, P. 
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273. În fraza: „Eram aşa de buimăcită, că nici nu mi-a trecut prin minte să întreb cine 

mă salvase.”, propoziţiile sunt, în ordine:  

a) P, CNS, SB, SB; 

b) P, CNS, SB, CD; 

c) P, CZ, CD, CD;  

d) P, CZ, SB, CD;   

e) P, CV, SB, CD. 

 

274. În fraza „Nu-i plăceau jocurile de societate, cu care ceilalţi bărbaţi îşi petreceau 

sărbătorile, nu-i plăcea jocul de şah ori de cărţi, nici popicele, şi nici să meargă la 

dans.”, propoziţiile sunt: 

a) P, AT, P, P; 

b) P, AT, P, CD; 

c) P, AT, P, PP, SB;  

d) P, AT, P, SB; 

e) P, AT, P, P, CD.  

 

275. În fraza Învăţasem şi eu nu să aştept ca lucrurile să-mi fie spuse în cuvinte, ci să 

interpretez la celălalt orice tresărire, cât de mică, pe faţa sau în gesturile lui., există 

următoarele subordonate: 

a) CD, CD, CD; 

b) CD, CS, CD; 

c) CD, CD, CD, AT;  

d) CD, CS, CD, AT; 

e) CD, CD, CD, CV.  

 

276. În fraza „În tăcere, lucrurile îţi vin toate deodată: tot ce nu ai spus mult timp, ba 

chiar şi ceea ce nu vei spune niciodată persistă aici laolaltă.” există următoarele 

subordonate: 

a) AT, AT; 

b) SB, SB; 

c) AT, SB;  

d) CD, CD; 

e) AT, CT.  

 

277. În fraza Ce te tulbură şi te frământă pe tine, pentru alţii este o simplă banalitate, 

asta îmi spunea prietena mea., propoziţiile sunt: 

a) CD, CD, P, P; 

b) PR, PR, P, P; 

c) CD, CD, P, APOZ;  

d) SB, SB, P, APOZ; 

e) SB, SB, P, P incid.  

 

278. În fraza „Că vrem sau nu, că ne place sau nu, anii trec”, subordonatele sunt, în 

ordine: 

a) CV, CV, CV, CV; 

b) CDŢ, CV, CDŢ, CV; 

c) CV, CDŢ, CV, CDŢ;  

d) CV, CV; 
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e) CZ, CZ. 

 

279. Subordonatele din fraza „Mi se părea că,dacă tac, frica amorţeşte în mine.” sunt 

a) PR, CV; 

b) SB, CV; 

c) PR, COND;  

d) CD, COND;  

e) SB, COND.   

 

280. Subordonatele din fraza La câţiva ani după ce fusesem gata-gata să mă înec, 

ajunsesem atât de sătulă de hărţuirile lor, că m-am gândit să-mi pun capăt vieţii şi să 

mă înec în râu. sunt: 

a) CT, CI, CNS, CI, CI; 

b) CT, CD, CNS, CD, CD; 

c) AT, CI, CNS, CD, CD;  

d) CT, CI, CZ, CI, CI;  

e) CT, CS, CNS, CI, CI.   

 

281. Subordonatele din fraza „Totul era cum trebuie să fie.” sunt:  

a) PR, SB; 

b) PR, CD; 

c) SB, SB;  

d) SB, CD;  

 

282. Subordonatele introduse prin că din fraza „Pesemne că a observat că în felul 

acesta n-o scoate la capăt, fiindcă şi-a schimbat tactica.” sunt:  

a) CD, CD; 

b) CM, CD; 

c) SB, CZ;  

d) PR, CD;  

e) SB, CD.   

283. În fraza Dacă te ceartă înseamnă că îţi vrea binele.” Subordonatele sunt  

a) COND, CD; 

b) CV, PR; 

c) SB, PR;  

d) PR, SB  

e) CZ, CD.   

 

284. Propoziţiile introduse prin dacă şi de din fraza „Apoi, dacă ar fi fost acolo cum 

spun ei, nu s-ar fi ridicat cu asemenea putere popoarele uniunii să-i bată, cum i-a 

bătut pe nemţi şi să-i alunge cum i-a alungat, de-i năpustiră până în bârlogul lor.” 

sunt: 

a) COND, COND; 

b) COND, CNS; 

c) CV, CNS;  

d) CT, CS;  

e) COND, CM.   
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285. Prima şi ultima subordonată din fraza Cine-şi vopseşte părul 
1
/ trebuie 

2
/ să ştie 

3
/ dacă o face din cochetărie 

4
/ sau ca să-şi acopere firele albe 

5
/ . sunt:  

a) 1 CD, 1 CS; 

b) 1 SB (regentă 3) şi CD (regentă 4), CZ; 

c) 1 SB (regentă 3) şi CD (regentă 4), 5 CS;  

d) SB, CS;  

e) CD, CS.   

 

286. În fraza Că s-a speriat este din pricină că i-ai apărut brusc în cale., 

subordonatele sunt, în ordine: 

a) SB, PR; 

b) SB, AT; 

c) SB, CZ;  

d) CZ, CZ;  

e) CV, CZ.   

 

287. În frazele 1° E plăcut unde stăm.; 2° Se simte bine unde stă., propoziţiile 

subordonate sunt, în ordine: 

a) SB, CL; 

b) CL, CL; 

c) CL, SB;  

d) SB, SB;  

e) CD, CL. 

 

288. În fraza Să-i dai dreptate acum înseamnă să-i recunoşti superioritatea., 

subordonatele sunt, în ordine: 

a) SB, PR; 

b) SB, CD; 

c) PR, SB;  

d) CD, CD;  

e) PR, CD.   

 

289. Subordonata din fraza Lucrurile pot
1
 / şi trebuie

2
 / să fie reduse la o concluzie 

simplă
3
 /. este:  

a) CD (la P1, P2); 

b) CD (la P1), SB (la P2); 

c) SB (la P1, P2);  

d) CD (la P1);  

e) CD (la P2).   

 

290. Subordonatele din fraza  „Cum a sosit în capitalie, întăia lui treabă este să se 

ducă la Micula, ca să-şi cumpere ochelari sau lornetă cu care să se uite sara 

obrăzniceşte prin toate lojele teatrului.” sunt, în ordine:  

a) CZ, PR, CS, AT; 

b) CM, PR, CS, AT; 

c) CT, AT, CS, AT;  

d) CT, CD, CS, AT;  

e) CT, PR, CS, AT.   
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291. Subordonata din fraza Ca educator, nu voiam 
1
/ sau nu eram în stare

2
 / să lovesc 

un copil
3
 /. este:  

a) CD (la P1, P2); 

b) CI  (la P2); 

c) CI (la P1, P2);  

d) CD (la P1), CI (la P2);  

e) CD (la 1).   

 

292. Subordonatele din fraza „Chiar dacă aş fi eu, mi-oi primi osânda de la cine se 

cuvine.” sunt: 

a) COND, CI; 

b) COND, SB; 

c) CV, SB; 

d) CV, CI;  

e) CV, AT. 

 

293. Subordonatele din fraza „Aproape că le puteai pipăi gândul, era atât de limpede, 

că pentru un timp ţăcănitul roţilor de tren părea că repetă la nesfârşit aceleaşi 

cuvinte.” sunt: 

a) CD, CZ, CD; 

b) CL, CNS, PR; 

c) SB, CNS, CD; 

d) SB, CNS, PR;  

e) SB, CZ, PR. 

 

294. Subordonatele din fraza Fiindcă a muncit atât de mult, el pare să fi obosit. sunt: 

a) CZ, PR; 

b) CZ, SB; 

c) CZ, CD; 

d) CZ, CM;  

e) CZ, CNS. 

 

295. Subordonatele din fraza Să iei bani de la un sărac e ca şi cum i-ai lua viaţa. sunt: 

a) PR, P, CD; 

b) SB, P; CD; 

c) PR, P, SB; 

d) SB, P, PR;  

e) SB, P, CM. 

 

296. Subordonatele din fraza „De schimbat, cărţile nu puteau schimba nimic, ele doar 

descriau cum arată omul când nu-i rost de nicio fericire .” sunt: 

a) CM, CT; 

b) CM, AT; 

c) CD, AT; 

d) CD, CT; 

e) CI, CV. 

 

297. Subordonatele din frazele 1° Plăteşte el orice cumperi.; 2° Plăteşte el orice ai 

cumpăra.  sunt: 
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a) 1° CMC; 2° CD; 

b) 1° CV; 2° CD; 

c) 1° CV; 2° CV;  

d) 1° CD; 2° CD;   

e) 1° CD; 2° CV.   

 

298. Subordonatele din fraza „Ce cărţi aţi lua cu dumneavoastră dacă ar trebui să vă 

duceţi singur pe o insulă?” sunt: 

a) CT, SB; 

b) CV; CD; 

c) CT; CD;  

d) COND; CD;   

e) COND, SB.   

 

299. În frazele 1° „Cine nu are dreptate, acela ţipă mai tare .” ; 2° „Tu, care le ştii pe 

toate, vino şi mă ajută.”, subordonatele sunt: 

a) APOZ, PP incidentă; 

b) SB, AT; 

c) AT, AT;  

d) SB, PP incidentă;  

e) AT, SB.   

 

300. În frazele 1° „Mi-a spus ce şi cum s-a întâmplat.”; 2° „Cine lipseşte sau întârzie 

acela va pierde totul.” , subordonatele sunt: 

a) 1° CD; 2° SB, SB; 

b) 1° CD, CD; 2° SB, SB; 

c) 1° CD, CD; 2° APOZ, APOZ;  

d) 1° CD; 2° APOZ, APOZ;  

e) 1° SB, SB; 2° SB, SB.   

 

301. Propoziţiile introduse prin să din fraza „Şi temându-se împăratul să nu i se 

întâmple ceva rău, a făcut sfat şi a găsit cu cale să deie fata după feciorul 

moşneagului, şi îndată a şi trimis-o.” sunt: 

a) AT, CD; 

b) CD, CS; 

c) CZ, CD;  

d) CD, CD;  

e) CI, CD.   

 

302. În fraza Ţineam mult să ajung să fiu un bun specialist., subordonatele sunt sunt: 

a) CD, CD; 

b) CI, PR; 

c) CI, CD;  

d) CD, CNS;  

e) CI, CL.   

 

303. În fraza „Până ca ei să se lămurească ce anume le cer, am şi apucat să rostesc 

câteva propoziţii.”, subordonatele sunt, în ordinea elementelor de relaţie: 

a) CT, SB, CS;  
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b) CT, SB, CD; 

c) CS, SB, CD;   

d) CT, CI, CD;  

e) CT, CD, CD.   

 

304. În fraza „Până ca ei să se lămurească ce anume le cer, am şi apucat să să 

rostesc câteva propoziţii la rând.”, subordonatele sunt sunt, în ordinea elementelor de 

relaţie: 

a) CT, SB, CS;  

b) CT, SB, CD; 

c) CS, SB, CD;   

d) CT, CI, CD;  

e) CT, CD, CD.   

 

305. Subordonatele din frazele 1° M-am temut ca nu cumva să se supere.; 2° I-am 

anunţat din timp, ca nu cumva să se supere.; 3° Spune-le ca nu cumva să se supere. 

sunt: 

a) 1°, 2°, 3° CZ; 

b) 1° CI; 2° CZ, 3° CS; 

c) 1°, 2°, 3° CS;  

d) 1°, 2°, 3° CI;  

e) 1° CI; 2° CS, 3° CD.   

 

306. În fraza „Fireşte că până să ajungem aici a mai trebuit să schimb cu ei două-trei 

vorbe […] despre ce vreau şi ce nu.”, subordonatele sunt sunt, în ordinea elementelor 

de relaţie: 

a) SB, SB, CT, CI, CI;  

b) SB, SB, CT, CD, CD; 

c) SB, CD, CT, AT, AT;   

d) SB, SB, CL, CI, CI;  

e) CD, CD, CT, CI, CI.   

 

307. Propoziţiile  din fraza Am, n-am treabă, eu ies în oraş. sunt: 

a) CV, CV, P; 

b) CV, COND, P; 

c) P, P, P;  

d) CT, CT, P;  

e) COND, CV, P.   

 

308. Subordonatele din frazele 1° Având în vedere că e iarnă, nu am stat mult în 

oraş.; 2° Dat fiind că nu a plouat la timp, grâul nu s-a făcut.; 3° Ţinând cont că e 

doar un copil, am făcut multe popasuri . sunt: 

a) 1°, 2°, 3° CD; 

b) 1°, 2°, 3° CZ; 

c) 1° CD, 2° SB, 3° CI;  

d) 1°, 2°, 3° SB;  

e) 1°,  2° CD, 3° CI.   

 

309. Subordonata din fraza E bună, e rea, ia-o!. sunt: 
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a) COND, CV, P; 

b) COND, COND, P; 

c) CV, CV, P;  

d) P, P, P;  

e) CZ, CV, P.   

 

310. Propoziţiile subliniate din frazele 1° Nu mai ştiu de câte ori am răspuns la 

întrebarea de unde vin.; 2° De câte ori nu m-a întrebat de unde vin!; 3° De câte ori 

mă vede, mă întreabă de unde vin. sunt: 

a) 1°, 2°, 3° CT; 

b) 1° CD, 2° P, 3° CT; 

c) 1° CD, 2°, 3° CT;  

d) 1° CT, 2° P, 3° CT;   

e) 1° SB, 2° P, 3° CT.   

 

311. Propoziţiile subliniate din frazele 1° Nu mai ştiu de câte ori am răspuns la 

întrebarea de unde vin.; 2° De câte ori nu m-a întrebat de unde vin!; 3° De câte ori 

mă vede, mă întreabă de unde vin. sunt: 

a) 1° AT, 2°, 3° CL; 

b) 1° AT, 2° CL, 3° CD; 

c) 1° AT, 2°, 3° CD;  

d) 1° CI, 2° CD, 3° CL;  

e) 1° CI, 2°, 3° CL.   

 

312. Subordonata din frazele 1° Simţea o nelinişte, că i s-ar putea întâmpla ceva; 2° 

Simţea o nelinişte: că i s-ar putea întâmpla ceva; 3° Simţea neliniştea că i s-ar putea 

întâmpla ceva. sunt: 

a) 1°, 2° , 3°AT; 

b) 1° CZ, 2° APOZ, 3° AT; 

c) 1°, 2° , 3°APOZ;  

d) 1°, 2° , 3° CZ;  

e) 1° COND, 2° , 3° APOZ.   

 

313. Subordonata din frazele 1° Doarme ce doarme şi se scoală.; 2° De încăpăţânat 

ce ai fost, ai pierdut totul. 3° De foame ce îi este, ar mânca şi rădăcini. este:  

a) 1°, 2°, CM, 3° AT; 

b) 1° CT, 2° CZ, 3° AT 

c) 1° CT, 2° CM, 3° AT;  

d) 1° CT, 2° CV, 3° CM;  

e) 1° CM, 2°, 3° CZ.   

 

314. În fraza „Fu greu să se înţeleagă dacă Bălcescu se gândea la vagmistrul 

adevărat sau la colegul său din minister, colonelul Odobescu.”, există următoarele 

propoziţii, în ordine: 

a) P, CD, COND;  

b) P, SB, SB; 

c) P, SB, CD;   

d) P, CI, CI;  

e) P, CI, SB.   
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315. În fraza „Dar ce e mai frumos este că n-am un sfanţ, monşer.”, există 

următoarele propoziţii, în ordinea elementelor de relaţie: 

a) P, P, SB;  

b) P, SB, SB; 

c) P, SB, PR;   

d) P, P, PR;  

e) P, PR, PR.   

 

316. Subordonatele din fraza După felul cum vorbea n-ai fi zis că e conştient de 

situaţia în care se află. sunt: 

a) AT, CD, AT;  

b) CM, CD, AT; 

c) CI, CD, AT;   

d) AT, SB, AT;  

e) AT, PR, AT.   

 

317. În fraza „Nu ştiam până unde voi ajunge, nici dacă voi apuca să povestesc ce-am 

văzut.”, există următoarele subordonate: 

a) 4 CD;  

b) 1 CL, 1 COND, 2 CD; 

c) 1 CD, 1 COND, 2 CD;   

d) 3 CD, 1 COND;  

e) 1 CL, 3 CD.   

 

318. În fraza „Şi cum şerpuia poteca la deal, după cum îi venea la îndemână, faţă de 

îndoiturile largi ale pământului de sub dânsa, tot aşa şi Pisicuţa şerpuia la pas, 

suflând des şi opintindu-se din greu, când drumul suia pieptiş.”, există următoarele 

subordonate: 

a) CM, CM, COND;  

b) CMC, CM, COND; 

c) CT, CM, CT;   

d) CZ, CM, CT;  

e) CMC, CM, CT.   

 

319. În fraza „Când îi omul în doi peri, să te dânsul c-atunci e cum îi mai rău.”, există 

următoarele propoziţii, în ordine: 

a) CT, P, CZ, PR;  

b) CT, P, CZ, CM; 

c) COND, CS, CZ, P, PR;   

d) COND, P, CZ, CM;  

e) COND, P, CZ, PR.   

 

320. Subordonatele din fraza „Şi cum iese Sfânta Duminică afară, odată şi porneşte 

prin rouă de culege o poală de somnoroasă.” sunt: 

a) CT, AT; 

b) COND, CS; 

c) CT, CS;  

d) CM, CS; 

e) CZ, CS. 
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321. Felul subordonatelor introduse prin cum din frazele 1° „Oastea toată se va 

supune, cum i se va făgădui mai mare simbrie.”; 2° „Boierii […] cum vor vedea că 

Măria-Ta vii cu putere, îndată vor alerga şi îl vor lăsa.”; 3° „Cum o vede, maiorul se 

opreşte o clipă ca şi cum ar vrea să se reculeagă fiind surprins de inamic.” : 

a) 1°, 2°, 3° CT; 

b) 1° CZ, 2° CT, 3° CT; 

c) 1° CZ, 2° CZ, 3° CT;  

d) 1°, 2°, 3° CM; 

e) 1°, 2° COND, 3° CT. 

 

322. Felul subordonatele din frazele 1° Bucuraţi-vă că s-au amânat examenele!; 2° 

Bucuraţi-vă, că s-au amânat examenele.; 3° Că s-au amânat examenele e o mare 

bucurie.; 4° Norocul e că s-au amânat examenele: 

a) 1° CI, 2° CI, 3° SB, 4° PR; 

b) 1° CI, 2° CZ, 3° SB, 4° PR; 

c) 1° CZ, 2° CZ, 3° SB, 4° PR;  

d) 1° CI, 2° CZ, 3° PR, 4° PR; 

e) 11° CI, 2° CZ, 3° SB, 4° AT. 

 

323. Propoziţiile din fraza Vai de cel care ajunge să nu mai aibă prieteni. sunt: 

a) P, SB, CNS; 

b) P, CI, PR; 

c) P, AT, CL;  

d) P, AT, CI; 

e) P, CI, CNS. 

 

324. Subordonata din frazele 1° Deştept cum e, se va descurca şi fără noi.; 2° De 

deştept ce se crede, a greşit la un calcul elementar.; 3° Cum e deştept, nu va avea 

probleme la examen. este : 

a) 1° PR, 2° CM, 3° CZ; 

b) 1° CM, 2° AT, 3° CZ; 

c) 1° CM, 2° AT, 3° CT;  

d) 1°, 2° CM, 3° CZ; 

e) CZ în toate trei frazele. 

 

325. Subordonatele frazele  1° Dat fiind că nu a plouat, vom importa cereale sau vom 

muri de foame ; 2° Casa fiind cum o ştii, veche şi dărăpănată, trebuie renovată.; 3° 

Nu se gândeşte decât la câte mai are de făcut.; 4° Râde de cine credem noi? sunt: 

a) 1° CZ, 2° PR, 3°, 4 CI; 

b) 1°, 2° CZ, 3° CM, 4° CI; 

c) 1° SB, 2° PR, 3°, 4° CI;  

d) 1° SB, 2° PR, 3° CM, 4° CI; 

e) 1° CD, 2° PR; 3°, 4° CI;. 

 

326. Subordonatele din frazele  1° Din cauza faptului că a întârziat trenul, a pierdut 

toate legăturile.; 2° Ştiindu-se că dobânzile vor creşte mult, nu s-a mai luat bani de la 

bancă.; 3° Ţinându-se seama de cât a muncit a fost avansat în funcţie.,  sunt: 

a) 1°, 2°, 3° CZ; 

b) 1° AT, 2°, 3° CD; 
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c) 1° AT, 2° SB, 3° CI;  

d) 1° AT, 2° CD, 3° CI; 

e) 1° CZ, 2° SB, 3° CI. 

 

327. Subordonatele din frazele  1° Având în vedere că se apropie vacanţa, şi-a adunat 

bani pentru mare.; 2° Avându-se în vedere că va candida, mass-media îi speculează 

orice greşeală politică.; 3° N-a venit la serviciu sub motivul că e bolnav.,sunt: 

a) 1° CZ, 2° CD, 3° AT; 

b) 1° CZ, 2° SB; 3° AT; 

c) 1°, 2° CD, 3° AT;  

d) 1° CD, 2° SB; 3° CZ 

e) 1° CD, 2° SB, 3° AT. 

 

328. Subordonatele din frazele  1° Singurul său scop este să ne ceară bani..; 2° Vine 

numai cu scopul să ne ceară bani.; 3° În ideea că cineva îi va asculta, oamenii au 

ieşit în stradă.; 3° Se duce la târg cu gândul să-şi cumpere o pereche de boi. sunt: 

a) 1° SB, 2°, 3°, 4° AT ; 

b) 1° SB, 2°, 3°, 4° CS; 

c) 1° PR, 2°, 3°, 4° CS;  

d) 1°, 2°, 3°, 4° CS; 

e) 1° PR, 2°, 3°, 4° AT. 

 

329. Subordonatele din frazele 1° Că mă iubiţi, că nu mă iubiţi, eu tot vă iubesc; 2° 

Vrei, nu vrei, eu tot vin. ; 3°Are, n-are treabă, el iese în oraş.; 4° Fie bună, fie rea, o 

cumpăr.; 5° Mănâncă, nu mănâncă, tot se îngraşă  sunt: 

a) 1°, 2°, 3°, 4°, 5° COND, CV; 

b) 1°, 2°, 3°, 4°, 5° CV, COND; 

c) 1°, 2°, 3°, 4°, 5° COND, COND; 

d) 1°, 2°, 3°, 4°, 5° CV, CV; 

e) 1° CZ, CV; în 2°, 3°, 4°, 5° nu există subordonate. 

 

330. Subordonata din fraza „Şi apoi chiar dacă ne-om pricepe şi noi la ceva cine se 

mai uită în gura noastră?” este: 

a) COND; 

b) CT; 

c) CV; 

d) CZ; 

e) SB. 

 

331. Subordonatele din fraza „Logofătul era mai îngrijorat ca boierul să nu se 

întâmple cumva să se scoale ţăranii. ” este: 

a) CI, SB; 

b) CM, SB; 

c) CI, CD; 

d) CZ, SB; 

e) CZ, CD. 

 

332. Subordonatele din fraza  În clipele când se gândea la ce făcuse, avea remuşcări. 

sunt:  
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a) CT, CD; 

b) AT, CI; 

c) AT, CD; 

d) CT, CI; 

e) AT, CI. 

 

333. Subordonatele din fraza  „Sunt capabilă să iert, însă nu pot să uit ce am trăit.” 

sunt:  

a) CD, CD, CD; 

b) CI, CD, CD; 

c) CS, CD, CD; 

d) PR, CS, CD; 

e) CI, CS, CD. 

 

334. Ultima subordonată din fraza  „Ştiam că mai trebuie să fac un pas înainte, dar    

n-am putut singur şi n-a avut cine mă ajuta .” este:  

a) PR; 

b) CI; 

c) SB; 

d) CD; 

e) PR. 

 

335. Subordonatele subliniate din fraza  „[…] eu pot fi mândru că unul dintre 

străbunii mei pe linie paternă a avut curajul să-l găzduiască pe Tudor Vladimirescu 

şi Tudor a avut încredere să pună capul pe perna lui.” sunt:  

a) CNS, AT; 

b) CI, CD; 

c) CZ, CD; 

d) CI, AT; 

e) CZ, AT. 

 

336. Subordonata frazele 1° Habar n-avea dacă i se potriveşte această meserie.; 2° E 

prea rezistent să-l poţi rupe la prima încercare.; 3° Nu mi-a fost prea uşor să te 

găsesc.; 4° Din cele spuse până acum reiese clar că habar nu are de cele întâmplate. 

sunt:  

a) 1° CI, 2° CNS, 3° SB, 4° SB; 

b) 1° COND, 2° CS, 3° SB, 4° SB; 

c) 1° CI, 2° CI, 3° CD, 4° SB; 

d) 1° CI, 2° CNS, 3° CD, 4° CD; 

e) 1° CI, 2° CNS, 3° CD, 4° SB; 

 

337. Subordonatele din frazele 1° „Problema nu e cum de s-a ajunsi, ci cum de am 

ajuns aici.”; 2° Nu cum de s-a ajuns, ci cum de am ajuns aici e problema. sunt:  

a) 1° AT, AT, 2° AT, AT; 

b) 1° AT, AT, 2° SB, SB;  

c) 1° SB, SB, 2° PR, PR; 

d) 1° CM, CM, SB, SB; 

e) 1° PR, PR, 2° SB, SB. 
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338. Subordonatele din frazele 1° Dacă nu a venit înseamnă că are o problemă.; 2° 

Dacă nu a venit, aceasta înseamnă că are o problemă. sunt:  

a) 1° CZ, PR; AT, CD 

b) 1° SB, PR, 2° SB, PR;  

c) 1° COND, SB, 2° COND, PR; 

d) 1° SB, PR, 2° AT, PR; 

e) 1° SB, PR, 2° CZ, SB. 

 

339. Subordonatele din fraza „Un guvern suficient de mare, încât să-ţi dea tot ce ai 

nevoie, este suficient de puternic ca să-ţi ia tot ce posezi.” sunt, în ordinea elementelor 

de relaţie :  

a) CNS, AT, CI, AT; 

b) CNS, CD, CS, CD;  

c) CNS, AT, CNS, AT; 

d) CNS, CD, CNS, CD; 

e) CNS, AT, CS, AT. 

 

340. Funcţia cuvintelor subliniate din exemplul În vechime, vânătoarea era un mijloc 

(1°) de existenţă, dar acum a ajuns un sport (1). este: 

a) (1°), (2°) np.;  

b) (1°) np; (2°) cd;  

c) (1°), (2°) cd; 

d) (1°) np; (2°) sb;  

e) (1°), (2°) sb. 

 

341. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din exemplul „Tăcerea nu-i o pauză în 

vorbire, ci o treabă în sine” este corect indicată în varianta: 

a) o pauză, o treabă  –  sb; în vorbire – ccl; în sine – at  

b) o pauză, o treabă – cd; în vorbire – cct;– ; în sine – at; 

c) o pauză, o treabă – np; în vorbire, în sine – ccl; 

d) o pauză, o treabă – np; în vorbire, în sine – at; 

e) o pauză, o treabă – sb; în vorbire, în sine – at. 

 

342. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din exemplele 1° Semnele de pe bancă 

erau de la cei examinaţi înaintea mea.; 2° Pe drum nu mai era nimeni înaintea mea.; 

3° Maşina dinaintea mea avea număr străin.; 4° Scriitorul s-a afirmat în anii 

dinaintea războiului. sunt corect indicate în varianta: 

a) 1°, 2° cct; 3°, 4° at; 

b) 1°, 2° ccl; 3°, 4° at;  

c) 1°, 2° ci; 3°, 4 at;  

d) 1° cct; 2°, 3° ccl; 4° ct;  

e) 1°, 2°, 3°, 4°ci. 

 

343. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din exemplul De ce , când şi cum 

ajunge iubirea ură . sunt corect indicate în varianta: 

a) de ce – ci; când – cct; cum – np;  ură – np; 

b) de ce – cz; când – cct; cum – ccm ; ură – np ; 

c) de ce – cs; când – cct; cum – ccm;  ură – np; 

d) de ce – cs; când – cct; cum – ccm;  ură – cd; 
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e) de ce – cz; când – cct; cum – ccm;  ură – cd. 

 

344. Cuvintele subliniate din textul: „N-am înţeles cu adevărat (1°) cât de tare se 

luptau cei (2°) din familia mea fiecare cu rănile (3°) sale (4°) decât atunci când eu 

însămi (5°) ajunsesem într-o situaţie fără ieşire (6°).” sunt corect analizate în 

varianta:  

a) 1° ccm; 2° sb; 3° ci; 4°, 5°, 6° at. aj.;  

b) 1°  ccm; 2° art. dem., fără funcţie sint.; 3°at. subst. prep.; 4° at. pron.; 5°at. adj.;  

   6°at. subst. prep.;  

c) 1°ccm; 2°art. dem., fără funcţie sint.; 3°, 6° at. subst. prep.; 4°, 5°, 6°at. adj.;  

d) 1° ccm; 2°sb; 3° ci ; 4°, 5°at. pron.; 6° at. adj.; 

e) 1° ccm; 2°sb; 3° ci; 4° at. pron.; 5° at. adj.; 6° at. subst. prep. 

 

345. Cuvintele subliniate din textul: „Lucrul (1°) acesta mi s-a întâmplat în viaţă cu 

elevi (2°)  de-ai mei (3°), oameni (4°) pe care i-am învăţat, dar care n-au ştiut să 

asculte.” sunt corect analizate în varianta:  

a) 1° sb; 2° ci; 3° at. pron. adj. 4° at. subst. apoz;  

b) 1° sb; 2° at. subst. prep.; 3° at. pron. prep.; 4° at. subst. apoz;   

c) 1° sb; 2° ci; 3° at. pron. prep.; 4° at. subst. apoz; 

d) 1° cd; 2° ccz; 3° at. pron. genitival ; 4° at. subst. apoz.; 

e) 1° cd; 2° ci; 3° at. pron. adj.; 4° np. 

 

346. Funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din textul: „La calul cel bun numai o 

lovitură îi este de ajuns. este corect indicată în varianta:  

a) o – at. adj., lovitură cd, îi – cd reluat, este de ajuns – pn; 

b) o – art. nehot. fără funcţie sint., lovitură cd, îi – ci, este – pv, de ajuns – sb.; 

c) o – art. nehot. fără funcţie sint., lovitură – sb, îi – ci reluat, este de ajuns – pn; 

d) o – at. adj., lovitură sb, îi – ci reluat, este de ajuns – pn; 

e) o – at. adj., lovitură – cd, îi – ci, este – pv, de ajuns – cm. 

 

347. Cuvintele precedate de prepoziţia la din exemplele 1° Se gândeşte la multe.; 2° 

„Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte”; 3° A pus rufele la uscat. au funcţia 

sintactică de: 

a) 1° ccl; 2° ci; 3° ccl. 

b) 1° ccl; 2° cct; 3° ccs. 

c) 1° cd; 2° cct; 3° ccl; 

d) 1° ci; 2° cond; 3° ccl; 

e) 1° ci; 2° cct; 3° ccs. 

 

348. Cuvintele precedate de prepoziţia la  din exemplele 1° „La omul sărac nici boii 

nu trag.”; 2° A venit la lume!; 3° Haideţi la masă! au funcţia sintactică de: 

a) 1° ci; 2° ci; 3° ccl; 

b) 1° ci; 2° sb; 3° cs. 

c) 1° ccl; 2° sb; 3° cs.; 

d) 1° ci; 2° sb; 3° ccl; 

e) 1° ci; 2° ci; 3° ci. 

 

349. Există părţi de propoziţie multiple în exemplele:  1° Soarele şi umbra au şi ele 

rolul lor.; 2° L-am crezut şi pe el, cum te cred şi pe tine acum.; 3° Mă ajung din urmă 
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un domn şi o doamnă.; 4° Pe copil nu l-am mai văzut mult timp.; 5°Am mers zile şi 

nopţi până am dat de o aşezare omenească.  

a) 1°, 3°, 5°; 

b) 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;  

c) 1°, 2°, 3°, 5°;   

d) 1°, 3°;  

e) 1°, 2°, 3°. 

 

350. În enunţul Mulţi absolvenţi de liceu  din Craiova n-au să se mai ducă la 

Facultatea de Drept din Bucureşti, întrucât pot fi instruiţi la fel de bine la Facultatea 

de Drept din Craiova şi ajunge la fel de buni jurişti. sunt predicate: 

a) două predicate: n-au să se mai ducă, pot fi instruiţi… şi ajunge; 

b) cinci predicate: n-au,  să se ducă, pot,  fi instruiţi, ajunge; 

c) patru predicate: n-au,  să se ducă, pot, ajunge; 

d) două predicate: n-au să se ducă, pot; 

e) două predicate: n-au să ducă, pot. 

 

351. Care cuvinte din textele „Ştiţi una, boieri? - adaogă baronul Calicevski, scoţând 

trei carboanţe şi câteva ruble din buzunarul jiletcii. ” fac parte din fondul principal 

lexical sau din masa vocabularului? 

a) fond principal lexical: Ştiţi, una, şi, noi, îi, adaogă, scoţând, trei, şi, din ; masa 

vocabularului: boieri, baronul, carboanţe, câteva, ruble, buzunarul, jiletcii; 

b) fond principal lexical: Ştiţi, una, şi, noi, îi, trei, şi, din ; masa vocabularului: boieri, 

adaogă, scoţând, baronul, carboanţe, câteva, ruble, buzunarul, jiletcii;  

c) fond principal lexical: Ştiţi, una, şi, noi, îi, adaogă, scoţând, buzunarul, trei, şi,  

   din ; masa vocabularului: boieri, baronul, carboanţe, ruble, jiletcii; 

d) fond principal lexical: Ştiţi, una, şi, noi, îi, adaogă, scoţând, trei, ruble, şi, din ;  

   masa vocabularului: boieri, baronul, carboanţe, câteva, ruble, buzunarul,  

   jiletcii;    

e) fond principal lexical: Ştiţi, una, şi, noi, îi, adaogă, scoţând, trei, şi, ruble,  

   câteva, din; masa vocabularului: boieri, baronul, carboanţe, buzunarul, jiletcii. 

 

352. Alegeţi varianta în care toate cuvintele fac parte din masa vocabularului: 

a) computer, arnăut, pasaj, rucsac, ofiţer, front;   

b) uman, hărnicie, gură, mătuşică, picior, a cânta;  

c) floricică, a vorbi, drum, excursie, călătorie, zidar; 

d) maică, mână, părinte, buget, management, impozit;    

e) pogon, consulting, medicinal, boală, a conversa, sponsor. 

 

353. Care cuvinte din textul „Era un cer plumburiu de toamnă şi vântul apleca 

prelung copacii.” fac parte din fondul principal lexical sau din masa vocabularului? 

a) fond principal lexical: era, un, cer, de, toamnă, şi, vântul, apleca, prelung,  

   copacii; masa vocabularului: plumburiu;   

b) fond principal lexical: era, un, cer, plumburiu, de, toamnă, şi, vântul, apleca,  

   copacii ; masa vocabularului: prelung;  

c) fond principal lexical: era, un, cer, de, toamnă, şi, vântul, copacii ;  

   masa vocabularului: plumburiu, apleca, prelung; 

d) fond principal lexical: era, un, cer, de, toamnă, şi, vântul, apleca, copacii;  

   masa vocabularului: plumburiu, prelung;    
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e) fond principal lexical: toate cuvintele; masa vocabularului: niciunul. 

 

354. Care cuvinte din textele 1°„Ei ţipau şi noi îi cujbeam.”; 2°„Ei, doamne! ţaţo, 

parol, ştii că eşti curioasă!” fac parte din fondul principal lexical sau din masa 

vocabularului? 

a) fond principal lexical: 1°ei, şi, noi, îi; 2° doamne, ştii, că, eşti, curioasă ; masa  

   vocabularului: 1° ţipau, cujbeam; 2° ei, ţaţo, parol; 

b) fond principal lexical: 1°ei, ţipau, şi, noi, îi; 2° doamne, ştii, că, eşti; masa  

   vocabularului: 1°cujbeam; 2° ei, ţaţo, parol, curioasă; 

c) fond principal lexical: 1°ei, şi, noi, îi; 2° ei, doamne, ştii, că, eşti, curioasă ;  

   masa vocabularului: 1° ţipau, cujbeam; 2° ţaţo, parol; 

d) fond principal lexical: 1° ei, ţipau, şi, noi, îi; 2° doamne, ştii, că, eşti, curioasă; 

masa vocabularului: 1°cujbeam; 2° ei, ţaţo, parol;     

e) fond principal lexical: 1°ei, ţipau, şi, noi, îi; 2° doamne, ştii, că, eşti, curioasă ;  

   masa vocabularului: 1°cujbeam; 2° ei, doamne, ţaţo, parol. 

 

355. Aparţin vocabularului fundamental / fondului principal lexical toate cuvintele din 

varianta: 

a) autostradă, container, semnificativ, interesant, actualmente, totuşi, deşi,  

   despre, of;   

b) binecuvântare, nenorocire, cuminte, cumsecade, aşa, astfel, înspre, vizavi,  

   fiindcă;  

c) blândeţe, floarea-soarelui, alb, roşu, doisprezece, primul; 

d) ochi, secară, blând, înalt, jos, mâine, dacă, şi, pe, cu;    

e) amărăciune, a ocoli, pian, demult, aproape, fiecare, nimeni, ci, chiar, pentru. 

 

356. Au forme arhaice cuvintele din seria: 1°  a îmbla, a priimi, a împle; 2° părete, 

perină, amu; 3° ăla, ăsta, celălant; 4° derept aceea, pre mulţi, gios. 

a) 1°, 2°, 3°, 4°;   

b) 1°, 2°, 4°;  

c) 1°, 4°; 

d) 1°;    

e) 4°. 

 

357. Au forme arhaice ambele cuvinte din seria: 1° a rumpe, a rădica; 2°  înemă, a 

adauge; 3° boale, lunge; 4° bolniţă, a împila 

a) 1°, 2°, 3°;   

b) 1°, 2°;  

c) 1°, 2°, 3°, 4°; 

d) 2°, 3°, 4°;    

e) 4°. 

 

358. Conţin arhaisme fonetice sau morfologice toate cuvintele din varianta : 

a) aripe, lunge, a tăbărî, slujbă;   

b) sineşi, hitlean, văzum, a priimi;  

c) mişel, mânure, anteriu, aista; 

d) palaturi, vecernie, înemă, stete;    

e) ghizdav, a firitisi, tălmăcire, a rumpe. 
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359. În care variantă există numai cuvinte regionale?  

a) păpuşoi, mâţă, vlădică; 

b) oleacă, o ţâră, niţel; 

c) curechi, colb, ghebos; 

d) dupe, trebe, şperţ; 

e) aista, leurdă, lobodă. 

 

360. În textul „Acum bacii şi sutarii îşi dau samă de toate şi vatamanii lui de la 

tamazlâcurile de boi din aceleaşi păşuni dintre gârle îi aduc aşijderea sămi 

cuviincioase şi-i dau socoteală pentru marfa gata să purceadă în tot anul cătră târgul 

cel mare al membrilor.” există următoarele regionalisme şi fonetisme regionale:  

a) regionalisme:  baci, vataman, a purcede; fonetisme regionale: samă, cătră,  

    aşijderea, cuviincios;                                                                                                                                                                                                                      

b) regionalisme:  vataman, tamazlâc, a purcede; fonetisme regionale: samă, cătră;                                                                                                                                                                                                                       

c) regionalisme:  baci, sutar, vataman, tamazlâc, gârlă, aşijderea, a purcede;  

    fonetisme regionale: samă, cătră;                                                                                                                                                                                                                       

d) regionalisme:  vataman, tamazlâc, gârlă, aşijderea, a purcede; fonetisme  

    regionale: samă, cătră;                                                                                                                                                                                                                      

e) regionalisme:  baci, sutar, vataman, tamazlâc, păşuni, gârlă, târg; fonetisme  

    regionale: samă, cătră.   

                                                                                                                                                                                                                     

361. În care variantă există numai cuvinte regionale? 

a) aşijderea, câşlegi, baron, jiletcă, jupâneasă;   

b) rumenele, baci, a purcede, hatman, pâclă;  

c) nemţoaică, han, a mototoli, mândreţe, cocon; 

d) pafta, oghial, birt, mezat, mucles;    

e) ir, cucuruz, curechi, tătăişă, bocşă. 

 

362. Sunt împrumutate din alte limbi toate cuvintele din varianta:  

a) automobilist, anulabil, marginal;   

b) navetist, acuzabil, original; 

c) progresist, plutibil, mormântal;  

d) dentist, încadrabil, poştal;    

e) pianist, onorabil, fenomenal. 

 

363. Cuvântul calorimetru este:  

a) format prin derivare de la cal;   

b) format prin compunere din cal şi metru; 

c) un împrumutat gata format;  

d) format prin compunere din calorie şi metru; 

e) format prin compunere din călare şi metru. 

 

364. Sunt scrise corect toate împrumuturile din varianta:  

a) achis, baner, blugi, copy-right, grapefruit, şpreit ;   

b) aquis, benăr, blue-jeans, copirait, grapefruit, sprei,  

c) acqui, bennăr, bluegeans, copyright, gref, sprai;  

d) acquis, banner, bluejeans,copyright, grepfrut, spray; 

e) aqui, banăr, blue-geans, copi-right, grefă, sprai. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 

 72 

365. Cuvintele 1° a opri; 2° robie;  3° nebunie; 4° nemernic au următoarele sinonime 

neologice :  

a) 1° a sista; a întrerupe; a stopa; 2° slugărnicie, sclavie,; 3° nechibzuinţă,  

    tulburare; 4° venetic, pribeag;  

b) 1° a întrerupe, a înceta; 2° dominaţie, subjugare; 3° ghiduşie, ştrengărie; 4°   

    sărman, venetic;  

c) 1° a conteni, a stăvili; 2° asuprire, exploatare; 3° prostie, greşeală; 4°  josnic, 

    nevrednic, ticălos;  

d) 1° a curma, a bloca; 2° prizonierat, stăpânire; 3° demenţă, alienaţie; 4°  mişel, 

    prost;  

e) 1° a sista, a stopa; 2° captivitate, servitute; 3° demenţă, alienare; 4° infam,  

   mizerabil. 

 

366. Substantivul de origine engleză, care în limba română are sensul calculator 

portabil, are forma-tip şi toate formele flexionare  corect scrise în varianta: 

a) leptop: leptopuri, leptopul, leptopurile, leptopului, leptopurilor; 

b) leptop: leptoape, leptopul, leptoapele, leptopului, leptoapelor; 

c) laptop: laptop-uri, laptop-ul, laptop-urile, laptop-ului, laptop-urilor; 

d) laptop: laptopuri, laptopul, laptopurile, laptopului, laptopurilor; 

e) lap-top: lap-top-uri, lap-top-ul, lap-top-urile, lap-top-ului, lap-top-urilor. 

 

367. Substantivul de origine engleză, care în limba română are sensul compact disc, 

are forma-tip şi toate formele flexionare  corect scrise în varianta: 

a) sidi: sidiuri, sidiul, sidiurile, sidiului, sidiurilor; 

b) CD: CDuri, CDul, CDurile, CDului, CDurilor; 

c) cd: cd-uri, cd-ul, cd-urile, cd-ului, cd-urilor; 

d) CD: CD-uri, CD-ul, CD-urile, CD-ului, CD-urilor; 

e) cd: cduri, cdul, cdurile, cdului, cdurilor. 

 

368. Cuvântul paradox înseamnă: 

a) „enunţ contradictoriu şi în acelaşi timp demonstrabil”; 

b) „enunţ contradictoriu nedemonstrabil”; 

c) „care se poate demonstra că este adevărat”; 

d) „fapt care se poate demonstra că este fals”; 

e) „unitate de măsură a presiunii pe fundul unui vas”. 

 

369. Substantivul de origine engleză, care în limba română are sensul spaţiu pe 

internet, este corect scris în varianta: 

a) sait; 

b) siteul; 

c) siteuri; 

d) siteuri-le; 

e) site-urile. 

 

370. Substantivul de origine engleză, care în limba română are sensul mesaj, este 

corect scris în varianta: 

a) email; 

b) emailul; 

c) e-mail-ul; 
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d) e-mail-uri-le; 

e) e-mailurile. 

 

371. Structurile email şi e-mail: 

a) sunt forme literare ale aceluiaşi cuvânt; 

b) sunt sinonime; 

c) email este formă greşită a lui e-mail; 

d) e-mail este formă greşită a lui email; 

e) sunt omofone. 

 

372. Forma verbului este corectă în varianta: 

a) (a) e-maila; 

b) (eu) e-mail; 

c) (eu) email; 

d) (el) e-mailează; 

e) (el) emailează. 

 

373. Cuvintele 1° îndemânare; 2° cerere;  3° nepărtinitor; 4° vorbăreţ au următoarele 

sinonime neologice:  

a) 1° pricepere; 2° solicitare; 3° obiectiv; 4° flecar;  

b) 1° dexteritate; 2° rugăminte; 3° echitabil; 4° limbut;  

c) 1° dibăcie; 2° apel; 3° just; 4° guraliv;  

d) 1° abilitate; 2° revendicare; 3° imparţial; 4° volubil;  

e) 1° măiestrie; 2° petiţie; 3° drept; 4° comunicativ. 

 

374. Cuvintele 1° a cere; 2° copilăros;  3° ceresc;  4° stea au următoarele sinonime 

neologice:  

a) 1° a solicita; 2° infantil; 3° celest; 4° astru;  

b) 1° a comporta; 2° pueril; 3° divin; 4° soartă;  

c) 1° a pretinde; 2° naiv; 3° celest; 4° ursită;  

d) 1° a reclama; 2° nechibzuit; 3° dumnezeiesc; 4° star;  

e) 1° a revendica; 2° necopt; 3° fermecător; 4° vedetă. 

 

375. Cuvintele 1° ciudat; 2° binevoitor; 3° duşman; 4° îndemânatic au următoarele  

sinonime neologice:  

a) 1° bizar; 2° amabil; 3° vrăjmaş; 4° dibaci;  

b) 1° straniu; 2° afectuos; 3° inamic; 4° abil;  

c) 1° neobişnuit; 2° cordial; 3° străin; 4° iscusit;  

d) 1° curios; 2° afabil; 3° potrivnic; 4° comod;  

e) 1° extravagant; 2° amiabil; 3° viclean; 4° priceput. 

 

376. Toate neologismele sunt corect scrise în varianta: 

a) show, shouwul, shouwuri; bodyguard,bodyduardul, bodyguarzi; site, siteul,  

   siteuri;  

b) shou, shoul, shouri; bodigard, bodidardu, bodguarzi; sit, situl, situri;  

c) show, show-ul, show-uri; bodyguard, bodyguardul, bodyguarzi; site, site-ul,  

   site-uri;  

d) show, show-ul, show-uri; body-guard, body-guardul, body-guarzi; site, site-ul,  

   site-uri;  
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e) şou, şoul, şouri; bodigard, bodigardul, bodigarzi; sait, saitul, saituri. 

 

377. Cuvintele cash, living-room, manager, weekend sunt: 

a) derivate cu sufixe;  

b) împrumuturi neadaptate;   

c) compuse;   

d) neologisme adaptate;  

e) paronime neologice. 

 

378. Adjectivul agramat are sensul: 

a) „care  face greşeli elementare de gramatică şi de ortografie; incult”; 

b) „care  nu face greşeli de gramatică şi de ortografie”; 

c) „care vorbeşte şi scrie corect, deşi nu cunoaşte regulile gramaticale”; 

d) „care, deşi cunoaşte regulile gramaticale, vorbeşte şi scrie incorect”; 

e) „substanţă deficitară, ce nu poate fi măsurată în grame”. 

 

379. Cuvintele 1° purtare; 2° fioros;  3° a înăbuşi; 4° a mări au următoarele sinonime 

neologice:  

a) 1° folosire; 2° groaznic; 3° a năpădi; 4° a înteţi;  

b) 1° comportare; 2° groaznic; 3° a înfrâna; 4° a intensifica;  

c) 1° atitudine; 2° înspăimântător; 3° a reprima; 4° a spori;  

d) 1° conduită; 2° îngrozitor; 3° a sufoca; 4° a slăvi;  

e) 1° conduită; 2° atroce; 3° a asfixia; 4° a amplifica. 

 

380. Cuvintele 1° sărăcie; 2° a micşora;  3° neatent; 4° întunecos au următoarele 

sinonime neologice:  

a) 1° nevoie; 2° a scădea; 3° ireverenţios; 4° posac;  

b) 1° opulenţă; 2° a accentua; 3° galant; 4° luminos;  

c) 1° paupertate; 2° a limita; 3° absent; 4° obscur;  

d) 1° mizerie; 2° a diminua; 3° distrat; 4° sumbru;  

e) 1° avere; 2° a împuţina; 3° zăpăcit; 4° posomorât. 

 

381. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a) stres, a stresa, stresant;  

b) ştres, a stresa, stresant; 

c) stress, a stresa, stresant; 

d) stress, a stressa, stressant; 

e) ştress, a stresa, stresant; 

 

382. Termenii argotici apar prin: 

a) folosirea metaforei, compunere, declinare, conjugare, conversiune şi trunchiere; 

b) declinare, conjugare, articulare, derivare, compunere, abreviere şi conversiune; 

c) derivare, compunere, abreviere şi conversiune ; 

d) schimbarea valorii gramaticale, utilizarea de arhaisme sau de regionalisme, 

împrumuturi din alte limbi, derivare, trunchiere; 

e) folosirea metaforei, utilizarea de arhaisme sau de regionalisme, împrumuturi din 

alte limbi, derivare, trunchiere; 
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383. În textul „Pentru fărădelegile ce-ai săvârşit asupra neamului meu îţi vei primi 

pedeapsa numaidecât; ţi-ai bătut joc de binecuvântarea noastră, dată cu tot sufletul, 

pe când erai viteaz şi neîntinat […]”, există:  

a) compuse: 3;  derivate cu prefix: 1; cuvinte formate prin conversiune: 1; 

b) compuse: 2;  derivate cu prefix: 1; cuvinte formate prin conversiune: 3; 

c) compuse: 3; derivate cu prefix: 1; derivate cu sufix: 1;  

d) compuse: 4;  derivate cu prefix: 1; derivate cu sufix: 1; cuvinte formate prin 

conversiune: 1;     

e) compuse: 4;  derivate cu prefix: 1; cuvinte formate prin conversiune: 1. 

 

384. Sunt formate prin mijloace interne toate cuvintele din varianta: 

a) înspre, nu-mă-uita, străinătate, Dumnezeu, dşoară, SUA, contrabandă;   

b) printer, primăvară, tractor, dedesubtul, dl, bucătar, a presimţi; 

c) cheltuială, ceferist, a contraface, untdelemn, CEC, culesul, înaintea;  

d) CFR, a desăra, miazăzi, fructieră, pt., dă-l, a re-mpărţi;    

e) sor-ta, bla-bla, sud-est, EKG, îndărătul, învălmăşeală, etc. 

 

385. Alegeţi varianta în care există numai derivate cu sufixe scrise corect:  

a) prăjală, linguşală, năduşală, tânjală, bâjbâială, şovăială;    

b) prăjeală, linguşeală, năduşeală, tânjeală, bâjbâială, şovăială; 

c) prăjeală, linguşeală, năduşeală, tânjală, bâjbâială, şovăială;  

d) prăjială, linguşială, năduşială, tânjială, bâjbâială, şovăială;    

e) prăjală, linguşală, năduşală, tânjială, bâjbâială, şovăială. 

 

386. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului sunt:  

a) derivarea şi compunerea;   

b) derivarea, compunerea, abrevierea, conversiunea şi împrumutul; 

c) derivarea, compunerea, abrevierea, trunchierea  şi conversiunea ;  

d) derivarea, compunerea şi conversiunea;    

e) derivarea cu sufixe şi prefixe, compunerea şi împrumutul. 

 

387. Alegeţi varianta în care există numai derivate cu sufixe scrise corect:  

a) doljan, făgărăşan, gorjan, ieşan, lugojan, corean, egean, buzoian;    

b) doljean, făgărăşean, gorjean, ieşean, lugojean, corean, egean, buzăian; 

c) doljian, făgărăşian, gorjian, ieşian, lugojian, coreian, egeian, buzoean;  

d) doljean, făgărăşean, gorjean, ieşean, lugojean, coreian, egeian, buzoian;    

e) doljean, făgărăşean, gorjean, ieşean, lugojean, coreean, egeean, buzoian . 

 

388. Alegeţi varianta în care există numai derivate cu sufixe scrise corect:  

a) lăcătuşerie, mănuşerie, pielerie, pepenerie, faianţerie, cocserie, parfumerie;    

b) lăcătuşarie, mănuşarie, pielarie, pepenarie, faianţarie, cocsarie, parfumarie; 

c) lăcătuşerie, mănuşerie, pielărie, pepenărie, faianţărie, cocserie, parfumărie;  

d) lăcătuşărie, mănuşărie, pielărie, pepenărie, faianţărie, cocserie, parfumerie;   

e) lăcătuşărie, mănuşărie, pielărie, pepenărie, faianţerie, cocserie, parfumărie. 

 

389. Alegeţi varianta în care există numai derivate cu sufixe scrise corect:  

a) tomnatec, primăvăratec, uşuratec, molatec, roşiatec;    

b) tomnatic, primăvăratic, uşuratic, molatic, roşiatic; 

c) tomnatec, primăvăratec, uşuratic, molatic, roşiatic;  
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d) tomnatic, primăvăratic, uşuratec, molatec, roşiatec;    

e) tomnatic, primăvăratic, uşuratic, molatec, roşiatic. 

 

390. Alegeţi varianta în care există numai derivate cu sufixe scrise corect:  

a) dumnezeiesc, zmeiesc, evreiesc, femeiesc, crăiesc, ostăşesc;    

b) dumnezeesc, zmeesc, evreesc, femeesc, crăesc, ostăşesc;  

c) dumnezeesc, zmeesc, evreesc, femeiesc, crăiesc, ostăşăsc;  

d) dumnezeiesc, zmeiesc, evreiesc, femeesc, crăesc, ostăşăsc;    

e) dumnezeesc, zmeesc, evreesc, femeiesc, crăiesc, ostăşăsc.  

 

391. Cuvântul tânjală: 

a) s-a format prin derivare cu sufixul lexical „-eală” de la verbul „(a) tânji”; 

b) s-a format prin derivare cu sufixul lexical „-ală” de la verbul „(a) tânji”; 

c) are etimologie necunoscută; 

d) s-a format prin derivare cu sufixul lexical „-eală” de la substantivul „tânj”; 

e) s-a format prin derivare cu sufixul lexical „-ală” de la substantivul „tânj”. 

 

392. Numărul total de sufixe lexicale folosite pentru formarea următoarelor 

substantive mămică, mămiţă, mămiţică, mămucă, mămucuţă este:  

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4;  

e) 5; 
 

393. Numărul total de sufixe lexicale folosite pentru formarea cuvintelor bunic, 

bunică, bunicuţă, bunicel, bunişor este:  

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4 ; 

e) 5. 
 

394. Structura lexicală a substantivului codruleţ este indicată corect în varianta: 

a) codru- (rădăcină sau radical), -leţ (sufix lexical); 

b) codrul- (rădăcină), -eţ (sufix lexical); 

c) codru- (rădăcină), codruleţ- (radical), -leţ (sufix lexical); 

d) codr- (rădăcină), codruleţ- (radical), -uleţ (sufix lexical); 

e) codr- (rădăcină), codruleţ- (radical), -uleţ (sufix lexical), ø (desinenţă). 

 

395. Sunt formate cu sufixe toate cuvintele din varianta:  

a) automobilist, măsurabil, anual;   

b) ţărănist, credibil, continental; 

c) feminist, băubil, orchestral ;  

d) românist, utilizabil, stradal;    

e) tractorist, locuibil, săptămânal. 

 

396. Cuvintele nemaivăzut, nemaiauzit, nemaiîntâlnit sunt formate:  

a) prin derivare cu prefix; 
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b) prin schimbarea valorii gramaticale; 

c) prin compunere;  

d) prin derivare cu prefix şi compunere;     

e) prin derivare cu prefix şi sufix. 

 

397. Cuvintele 1° (a) degrabă, (b) decădea, (c) decât, (d) decalibra; 2° (a) înadins, 

(b) înaripa, (c) înălbi; 3° (a) subofiţer, (b) subgrupă, (c) sublinia; 4° (a) sus-pus, (b) 

susţine, (c) sustrage sunt: 

a) derivate cu prefixe -  toate;  

b) compuse - toate;   

c) derivate cu prefixe 1° b, d; 2° b, c; 3° c; 4° a, b; compuse 1° a, c; 2° a; 3° a, b;  

   4° a;   

d) derivate cu prefixe 1° a, b, c; 2° a, b; 3° a, b, c; 4° b, c; compuse: 1° c; 4° a;  

e) derivate cu prefixe: 1° d; 3° c; compuse: 1° a, b, c; 2° a, b, c; 3° a, b, c; 4° a,  

   b, c.  

 

398. În care variantă toate cuvintele se pot analiza în trans-/tranz- şi un cuvânt 

existent în limba română? 

a) transafrican, transborda, transasiatic, transă;  

b) transcarpatic, transpărea, transpune, Transnistria;   

c) transsaharian, transcrie, transoceanic, transsiberian;  

d) transoceanic, transsiberian, transcendental, tranzitivitate;  

e) transmite, tranzacţiona, transatlantic, transalpin. 

 

399. Toate cuvintele sunt formate cu prefixul trans-/tranz- în varianta: 

a) transarabic, tranzistor, transperant, transhumant;  

b) translator, transpira, transplant, Transilvania;   

c) transdunărean, transcarpatic, transpacific, transpărea;  

d) transmediteranian, transsudaţie, transforma, transfer;  

e) transcaucazian, transforma, transhumanţă, transilvănean. 

 

400. În care variantă există numai adjective derivate cu sufixul diminutival -uţ? 

a) berbecuţ, ouţ, căluţ, brăduţ;   

b) bănuţ, goluţ, puţ, prostuţ;  

c) slăbuţ, hărnicuţ, călduţ, drăguţ; 

d) ieduţ, lărguţ, căruţ, lunguţ;    

e) tăticuţ, nouţ, plinuţ, peticuţ. 

 

401. Forma corectă este 1° concurs (a) interşcolar / (b) intraşcolar; 2° competiţie (a) 

interregională / (b) intraregională; 3° durere (a) intermusculară / (b) intramusculară; 

4° intraversiune / (b) introversiune: 

a) 1° a, b; 2° a, b; 3° b; 4° b;   

b) 1° b; 2 b; 3 b; 4° b;  

c) 1° a, b; 2 a, b; 3 a; 4 °a; 

d) 1° a, b;  2° a, b; 3° b; 4 a;    

e) 1° a; 2° a;  3° b; 4° b. 

 

402. Conform DOOM
2
 (2005), numele de locuitori, corespunzătoare numelor proprii 

geografice, sunt indicate corect în varianta: 
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a) Kosovo – kosovar; Moscova – moscovit; 

b) Kosovo – kosovit; Moscova – moscovit; 

c) Kosovo – kosovean; Moscova – moscovean; 

d) Kosovo – koşovean; Moscova – moscovit; 

e) Kosovo – kosovar/ kosovit; Moscova – moscovar/ moscovit; 
 

403. Sunt formate atât cu sufixe, cât şi cu prefixe toate cuvintele din varianta:  

a) surceluţă, susţinătoare, subcomisar, înjurătură;   

b) conglăsuire, învinovăţire, înveselitor, supravieţuitor; 

c) înrăi, înrobitor, înserare, dezmoşteni;  

d) dezvoltare, antiparlamentar, arhieresc;    

e) comoştenitor, comesean, complotist, compătimi. 

 

404. Sunt formate prin derivare cuvintele: 1° abţine; 2° beteală; 3° consemna; 4° 

imprevizibil; 5° monopol; 6° moral: 

a) 1°, 2°,  3°, 4°, 5°;   

b) 4°, 5°, 6°;   

c) 1°, 2°, 6°;  

d) 2°, 4°, 6°;    

e) 1°, 3°, 4°. 

 

405. Cuvântul răscroială  are structura: 

a) cuvântul de bază răscroi + sufixul -ală;   

b) prefixul răs- + cuvântul de bază croială;   

c) prefixul răs- + cuvântul de bază croi + sufixul -eală;  

d) cuvântul de bază răscro- + sufixul -ială;    

e) prefixul răs- + cuvântul de bază cro- + sufixul -ială. 

 

406. Cuvântul gălbeneală  are structura: 

a) rădăcina gălben- + sufixul -eală;   

b) rădăcina galben- + sufixul -eală;   

c) rădăcina gălb- + sufixele  -en, -eală; 

d) rădăcina gălb- + sufixul -eneală;    

e) rădăcina gălbeni- + sufixul -eală. 

 

407. Sunt formate atât cu sufixe, cât şi cu prefixe toate cuvintele din varianta:  

a) preacuvios, cuminţenie, conorăşean,îmbucurător;   

b) îmbărbăta, învălui, strămoşesc, neascultător; 

c) înveşmânta, demâncare, cooperare, coabitare;  

d) încuietoare, a descleia, concreteţe, confruntare;    

e) mărinimie, răsalaltăieri, preîncălzi, a realinia. 

 

408. Sunt scrise corect toate cuvintele formate cu prefixul răs- în varianta: 

a) răzbate, răzgândi, răscroi, răszice, răsuci, răssec, răsşti;  

b) răzînţelege, răzzice, răzciti, răztălmăci, răztimp, răzcoace;   

c) răssădi, răsscula, răsbuna, răsstrăbun, răsnepot;  

d) răsstrăbunic, răssufla, răssuci, răssufleca, răssuna;  

e) răsufla, răsuci, răstrăbun, răsufleca. 
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409. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria 1° antiinfecţios, antitalent, 

antichitate; 2° fetiţă, simplisim, ultrasimplu; 3° rugăciune, măiculiţă, fortăreaţă; 4° 

anticipa, dulcegărie, reîncarnare: 

a) toate seriile au numai cuvinte derivate;   

b) 1°, 2°;  

c) 2°; 

d) 1°, 2°, 3°;    

e) 2°, 4°. 

 

410. În care variantă cuvintele date se pot analiza în anti- şi un cuvânt existent în 

limba română? 

a) anticariat, antiguvernamental, antipatie;   

b) antiromânesc, antichitate, antivirus;  

c) antibacterian, anticameră, antidepresiv; 

d) antidot, anticipaţie, anticultură;    

e) anticreştin, antifurt, anticipare. 

 

411. Pentru formarea cuvintelor codruţ, codruleţ, codrişor, codrean, codreancă s-au 

folosit următoarele sufixe: 

a) -uţ, -eţ, -işor, -ean, -eancă; 

b) -uţ, -uleţ, -şor, -ean, -că; 

c) -uţ, -uleţ, -işor, -ean, -ean +că; 

d) -ţ, -leţ, -şor, -an, -ă; 

e) -uţ, -uleţ, -işor, -ean, -că. 
 

412. Sunt formate cu prefixe toate cuvintele din varianta:  

a) coasigurare, combustie, conlocuitor;   

b) coaliţie, complice, convorbire; 

c) a coagula, a combate, a convieţui;  

d) codirector, compatriot, concetăţean;    

e) a coexista,competent, a conlucra. 

 

413. Sufixele -eşte şi -âş sunt specifice:  

a) substantivului;   

b) adverbului;  

c) adjectivului;  

d) adjectivului şi adverbului;     

e) adverbului şi substantivului. 

 

414. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din varianta:  

a) convorbire, concediu, coopta, consiliu;   

b) mărinimos, deşi, bunăstare; 

c) convieţuire, compromiţător, copărtaş, consătean;  

d) răţoi, întrucât, aşadar, biatlon;    

e) conchis, exclus, articulat, urât. 

 

415. Există numai sufixe substantivale în varianta:  

a) -eşte,-âş, -ie;   

b) -iţă, -eaţă. -esc; 
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c) -ui, -nic, -os;  

d) -andru, -oaică, -işte;     

e) -ui, -iza, -ifica. 

 

416. Alegeţi varianta în care fiecare cuvânt are cel puţin un prefixoid:  

a) neurolog, suprarealist, suprapreţ, hipercorect, intracarpatic;   

b) aerogară, neurolog, bibliotecă, biografie, cronologie, geografie; 

c) a teleghida, a subaprecia, echidistant, a reconcilia, a supraveghea, superfin;  

d) multisecular, ultracentral, autobiografie, polisemie, monomolecular, cardiac;     

e) omnivor, erbicid, ultracentral, cerebral, pisălog, dialog.  

 

417. Alegeţi varianta în care fiecare cuvânt are cel puţin un sufixoid:  

a) petrolifer, textier, translator, gravor, superman, morman;   

b) democrat, pedagogie, nevralgie, gogoman, mărinimie, somnifer; 

c) pediatrie, ortodox, shopping, index, omonim, terapeutică;  

d) termostat, chirurg, panoramă, gastronoamă, trigonometrie, cumetrie;     

e) morfologie, fotograf, psihopat, telefon, amorf, policrom. 

 

418. Alegeţi varianta în care există numai cuvinte compuse:  

a)  luare-aminte, aducere-aminte, „Balade vesele şi triste”;   

b) rânduri-rânduri, ha-ha, „Somnoroase păsărele”; 

c) băgare de seamă, rea-voinţă, „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”;  

d) binefăcător, gură-cască, „Amintiri din copilărie”;     

e) dintele-calului, din moşi-strămoşi, „Dicţionar explicativ al limbii române”. 

 

419. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria 1° (a) paisprezece, (b) 

Câmpulung, (c) omucidere, (d) codalb, (e) dinspre; 2° (a) război-fulger, (b)  mamă-

soacră, (c) meşter-strică, (d) lasă-mă-să-te-las, (e) ne-nţeles; 3°  (a) cale ferată, (b) 

rochie de seară, (c) Piatra Craiului, (d) de pe la, (e) moalele capului: 

a) toate cuvintele din toate seriile;   

b) 1°  a, b, c, d, e; 2° a, b, c, d; 3°  c, d;    

c) 1° a, b, c, d; 2 ° a, b; 3° a, b, c, e; 

d) 1°  a, b; 2°  a, b, e; 3°  c;    

e) 1a, b, c, d, e; 2 a, b, c, d,; 3 c. 

 

420. Sunt formate prin compunere cu ante- toate cuvintele din seria 1° antecalcul, 

antebraţ, antebelic; 2° antedata, antecedent, antenă; 3° antepenultim, antepus, antet; 

4° antetren, antevorbitor, anteriu: 

a) 1°, 3°, 4°;   

b) 1°;  

c) 1°, 2°, 3°; 

d) 3°;    

e) 1°, 4°. 

 

421. Sunt formate prin contopire toate cuvintele din varianta:  

a) zgârie-nori, plafar, răuvoitor;   

b) dreptunghi, untdelemn, cuminte; 

c) codobatură, botgros, mamă-soacră;  

d) omucidere, Câmpulung, Romarta;     
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e) celălalt, despre, Roşia Montană. 

 

422. Alegeţi varianta în care cuvântul claustrofobie este corect definit:  

a) „teamă de mănăstire”;   

b) „ură faţă de viaţa publică”; 

c) „frică de spaţii închise” (claustr- „închisoare”, -fob „care se fereşte de”);  

d) „retragere izolare într-o mănăstire”;     

e) „frica de a rămâne singur”. 

 

423. Sufixoidele sunt antonime în varianta: 

a) cardiogramă - caligrafie;   

b) chimioterapie - pediatrie;  

c) democrat - monarh; 

d) semafor - aurifer;    

e) fotofob - bibliofil. 

 

424. Prefixoidele sunt sinonime în varianta: 

a) multicelular - policlinică ;   

b) omnivor - zoologie;  

c) hipodrom - fitotehnie; 

d) pseudonim - omonim ;    

e) omolog - homeopatie. 

 

425. Care dintre cuvinte subliniate din exemplele următoare s-au format prin 

conversiune ? 1° (a) Mi-a făcut un mare bine.; (b) Fratele tău e un bărbat bine.; (c) 

Nimic nu mai merge bine !; 2° (a) El e un om oarecare.; (b) A venit la noi un oarecare 

Popescu.; (c) Oare care e mai bun ?; 3° (a) A ieşit glonţ din cameră.; (b) Cât a fost pe 

front, n-a tras un glonţ.; 4° (a) Fiecare are eul său.; (b) Eu nu am înţeles.; (c) Eu este 

un simbol chimic pentru europiu.; (d) În filosofie se vorbeşte despre un eu 

transcendental, care la Kant este (e) eul gânditor.  

a) 1° a, b, c; 4° a, c, e;   

b) 2° a, b; 3° a; 4° a, c, d, e;  

c) 1° a, b; 2° b, 3° a; 4° a, d, e; 

d) 1° a; 2° a, b, c; 3° a; 4° a, d;    

e) 1° a; 3° a; 4° a, e. 

 

426. Care dintre cuvinte subliniate  din exemplele următoare  s-au format prin 

conversiune ? 1° (a) Balerina are multă graţie.; (b) A reuşit graţie talentului artistic.; 

(c) Canova a sculptat „Cele trei graţii”.; 2° (a) Ce naşte din pisică şoareci mănâncă.; 

(b) Avea colega noastră un ce al său.; (c) De bună ce e, toţi o îndrăgesc.; 3° (a) Să 

faci cum ai fost sfătuit.; (b) Cum nu ştia adresa, nu i-a scris.; 4° (a) Din cuvânt 

lipseşte un a.; (b) Cuvântul Aaron are doi a.  

a) 1° b; 2° b, c; 3° b;   

b) 1° a, b; 2° a, b, c; 3° a, b, c; 4° a, b;  

c) 1° a, b; 2° b; 3° a; 4° a, b; 

d) 1° a; 2° a, b, c; 3° a;    

e) 1° a; 3° a; 4° a, b. 
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427. În care exemple cuvintele subliniate s-au format prin conversiune ? 1° Ia-l cu 

frumosul.; 2° „Trei, Doamne, şi toţi trei.”; 3°salată de vinete; 4° Fă binele şi 

aruncă-l în drum.; 5° Casa are un intrând. 

a) în toate;   

b) în 1°, 2°, 4°, 5°;  

c) în 1°, 4°; 

d) în 1°, 3°, 4°, 5°;    

e) în 1°, 4°, 5°. 

 

428. În care exemple cuvintele subliniate s-au format prin conversiune ? 1° Sătulul 

(a) nu crede flămândului (b).; 2° alimente cu euri.; 3° Costă doi euro.; 4° Poezia 

„Trei viteji”; 5° Învăţăm englezeşte. 

a) în 1° (a), (b), 2°, 3°, 4°, 5°;   

b) în 1° (a), (b), 2°;  

c) în 1° (a), (b), 2°, 3°; 

d) în 1° (a), (b), 2°, 4°;    

e) în 1° (a), (b), 4°, 5°. 

 

429. În care exemple cuvintele subliniate s-au format prin schimbarea valorii 

gramaticale? 1° Drumul merge drept.; 2° Este dreptul meu să mă apăr!.; 3° A păşit cu 

dreptul în viaţă.; 4° Fiecare vrea dreptul său.; 5° Drept cine ne iei?. 

a) în 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;   

b) în 3°, 5°;  

c) în 4°, 5°; 

d) în 3°, 4°, 5°;    

e) în 2°, 3°, 5°. 

 

430. În care exemple cuvintele subliniate s-au format prin schimbarea valorii 

gramaticale? 1° Doarme tun.; 2° Nu staţi înaintea maşinii.; 3° Leneşul mai mult 

aleargă.; 4°Bată-l pustia să-l bată.; 5° Păsările zboară în înaltul cerului. 

a) în 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;   

b) în 3°, 5°;  

c) în 4°, 5°; 

d) în 3°, 4°, 5°;    

e) în 2°, 3°, 5°. 

 

431. În care exemple cuvintele subliniate s-au format prin schimbarea valorii 

gramaticale? 1° Iubeşte-ţi aproapele.; 2° Staţi aproape de noi!; 3° Gândea în sinea 

lui.; 4° Se întreba pe sine.; 5°. Sinele fiecăruia are multe taine. 

a) în 1°, 2°, 3°, 4°, 5°;   

b) în 1°, 3°, 5°;  

c) în 1°, 3°, 4°, 5°; 

d) în 1°, 4°, 5°;    

e) în 1°, 2°, 3°, 5°. 

 

432. Există cuvinte formate prin conversiune în varianta: 

a) Oraşul era plin de ruine fumegânde.; Alergând prin parc, se gândea la examen. 

b) Nu ne lua drept proşti!; Drumul printre munţi nu era deloc drept. 

c) Fă tot posibilul şi vino!; Mi-e imposibil să vin. 
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d) „Iar mireasa viorică-i aştepta-dărătul uşii.”; „Vai de biet român, …, îndărăt tot dă 

ca racul.” 

e) Se simţea rău.; Taie răul de la rădăcină.  

 

433. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria: 

a) carte, cărticea, cărţoi, cărticică cărţişoară, cărturar; 

b) carte, cărturar, cărturăreasă, cărticea, cărticică, cărţişoară; 

c) carte, cărticea, cărţoi, cărticică, cărţişoară, cărţulie; 

d) carte, cărturăreasă, cărturăresc, cărturăreşte, cărticea; 

e) carte, cărturar, cărturăreasă, cărturăresc, cărturăreşte. 
 

434. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din seria: 

a) cărticea, cărturar, cărturăreasă, cărturăresc, cărturăreşte; 

b) cărturar, cărturăreasă, cărturăresc, cărturăreşte, cărticea; 

c) cărturar, cărturăreasă, cărturăresc, cărturăreşte, cărturărie, cărturărime; 

d) carte, cărticea, cărturăresc, cărturăreşte, cărturărie, cărturărime; 

e) carte, cărticea, cărţoi, cărticică cărţişoară, cărturar. 
 

435. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) coastă, costiş, costişă, costiţă;   

b) clei, cleios, a încheia, clenci; 

c) faţă, înfăţişa, făţiş, fetid, făţos, fetiş;  

d) car, căruţ, căruţă, a încărca, a încarcera, a descărca;     

e) leu, leoaică, leuţ, leucemie, leucă, leuşor, leurdă. 

 

436. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) coroană, a încorona, coroniţă, coronarian, corolă;   

b) familie, familial, familiar, a se familiariza, familist, famelic; 

c) genunchi, a îngenunchea, genuncher, genunchieră, înmănunchea; 

d) frunte, fruntaş, frontal, a înfrunta;     

e) frunză, frunziş, a înfrunzi, frunzar, a frunzări. 

 

437. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) pas, a păşi, a depăşi, păşitor, propăşire, pasager;   

b) vânt, a se avânta, vântoasă, a zvânta, evantai, vântuleţ; 

c) a umple, umplutură, a umplere, a goli, golire, goliciune;  

d) trecătoare, trecător, a trece, trecere, trecut, a întrece;     

e) târg, târguşor, a târgui, târgoveţ, târguială. 

 

438. Sunt formate de la aceeaşi bază toate cuvintele din varianta:  

a) drumeag, drumeţ, a drumeţi, drumeţie, a îndruma, drumlin;   

b) versuitor, versurel, verset, a versui, viersui; 

c) locuinţă, locuitor, conlocuitor, a  localiza, localnic, local, locaţie;  

d) şeptic, şeptar, şeptel, septenal, septet, septentrional;     

e) şcolar, şcolăreşte, şcolărime, a şcolariza, şcolăresc. 

 

439. Sunt formate de la aceeaşi bază toate cuvintele din varianta:  

a) ofta, oft, a ofta, oftică, oftalmic;   

b) şiret, şiretenie, şiretlic; 
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c) lătrător, lătrătură, a lătra, lătrat, lătrare;  

d) a orbi, a orbecăi, orbicular, orbită;     

e) telegramă, telemea, teleguţă, telefonie, telepurta. 

 

440. Cuvintele subliniate din enunţurile 1° Vizitiul stătea pe capra trăsurii.; 2° Lupul 

a atacat capra unor vecini.; 3° La ora de sport, când a sărit capra, elevul s-a lovit la 

picior; 4° De Anul Nou, am mers cu capra la urat. sunt: 

a) sinonime  1°, 2°, 3°, 4°;   

b) omonime 1°, 3°;  polisemantice 2°, 4°; 

c) omonime 1°, 4°; polisemantice  2°, 3°; 

d) polisemantice 1°, 2°, 3°, 4°;     

e) polisemantice 1°, 2°; omonime 3°, 4°. 

 

441. Cuvintele cu sens  diferit şi formă asemănătoare se numesc: 

a) paronime;   

b) sinonime;  

c) omonime; 

d) antonime;    

e) monosemantice. 

 

442. Cuvintele cu sens  identic sau apropiat şi formă asemănătoare se numesc: 

a) paronime;   

b) sinonime;  

c) omonime; 

d) antonime;    

e) monosemantice. 

 

443. Cuvintele cu sens diferit şi formă identică se numesc: 

a) paronime;   

b) sinonime;  

c) omonime; 

d) antonime;    

e) monosemantice. 

 

444. Cuvintele cu sens opus şi formă diferită se numesc: 

a) paronime;   

b) sinonime;  

c) omonime; 

d) antonime;    

e) monosemantice. 

 

445. În care variantă nu există niciun sinonim neologic? 

a) a ciujbi, a hoţi, a jefui, a prăda, a şparli, a şterpeli;  

b) ager, agil, deştept, inteligent, isteţ; 

c) arşiţă, caniculă, năduf, năduşeală, zăduf, zăpuşeală;    

d) colorit, cromatică, culoare, coloratură; 

e) cretin, idiot, imbecil, neghiob, prost, stupid, tâmpit. 

 

446. Cuvintele 1° bizar; 2° cinstit; 3° limpede; 4° sfârşit sunt sinonime  pentru: 
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a) 1°ciudat, straniu; 2° onest;  moral; 3°clar,  desluşit; 4° capăt; final;  

b) 1° bâzâit; straniu; 2° impur; imoral; 3° curat, desluşit; 4° moarte; finalitate;  

c) 1° ciudat; străin; 2° omenos; simplu; 3° tulbure, murdar; 4° capăt, final;  

d) 1° misterios, tainic; 2° oneros; moral; 3° clar, desluşit; 4° imbecil; terminat;  

e) 1° şocant; străin; 2° imbecil; drept; 3° clar,  desluşit; 4° capăt, final. 

 

447. Varianta în care există numai perechi de sinonime neologice este: 

a) atractiv – captivant;  sudură – îmbinare;  ispită – tentaţie; crimă – omor;  

b) violet – mov; vitrină – galantar;  viteză – repeziciune; a masacra – a măcelări; 

c) ctitor – întemeietor;  subvenţie – ajutor;  ademenire – seducţie; succesiune –  

    moştenire;    

d) sodiu – natriu; subjonctiv – conjunctiv;  bilunar – bimensual; maladie – morb; 

e) periferic – marginal; plagă – rană; a plagia – a copia; plai – meleag. 

 

448. Cuvântul deflagraţie înseamnă: 

a) „prevenire a unei explozii violente”; 

b) „stingere a unui incendiu puternic”; 

c) „combatere a crizei economice prin măsuri energice”; 

d) „intrare forţată a trupelor de ordine într-un imobil”; 

e) „conflict generalizat”.  

 

449. În enunţul Ai carte, ai parte, cuvântul carte este, conform DOOM 1998,  sinonim 

cu: 

a) manual, tom, volum; 

b) act, document, dovadă; 

c) carte poştală, scrisoare, epistolă; 

d) sentinţă, ordin, decizie; 

e) învăţătură, ştiinţă, cultură; 

 

450. Substantivul propriu Arminden/ Armindeni se referă la un eveniment care se 

sărbătoreşte pe:  

a) 1 decembrie; 

b) 1 martie; 

c) 1 mai; 

d) 1 iunie; 

e) 1 septembrie. 

 

451. Varianta în care există numai sinonime neologice este: 

a) imbecil, enorm, fabulos, gigant, imens, uriaş;  

b) ager, agil, deştept, imbecile, gigant, isteţ; 

c) arşiţă, caniculă, năduf, năduşeală, zăduf, zăpuşeală;    

colorit, cromatică, culoare, coloratură; 

e) cretin, idiot, imbecil, neghiob, prost, stupid, tâmpit. 

 

452. Cuvântul tânjală din expresia a se lăsa pe tânjală înseamnă: 

a) „dorinţă puternică”; 

b) „lene”; 

c) „un fel de proţap la car”; 

d) „neglijenţă”; 
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e) „amânare”. 

 

453. Substantivul comun arminden este sinonim cu: 

a) sărbătoare; 

b) depozit de arme; 

c) primăvară; 

d) pom; 

e) altminteri. 

 

454. Sintagmele valoare sintactică şi funcţie sintactică: 

a) sunt sinonime; 

b) sunt antonime; 

c) sunt omonime; 

d) sunt elemente de argou; 

e) nu sunt nici sinonime, nici antonime, nici omonime, nici elemente de argou. 

 

455. Sintagmele: 1° valoare morfologică, 2° valoare morfosintactică, 3° valoare 

sintactico-morfologică”, 4° valoare gramaticală: 

a) sunt sinonime – toate; 

b) sunt sinonime – 1°, 2°, 3°; 

c) sunt sinonime – 2°, 3°, 4°; 

d) sunt sinonime – 1°, 4°; sunt antonime – 2°, 3°; 

e) nu sunt nici sinonime, nici antonime. 

 

456. Contumacie înseamnă: 

a) „neprezentare a unui condamnat de la judecată”; 

b) „blocare a contului bancar al unui inculpa”; 

c) „neîndeplinire a obligaţiilor financiare”; 

d) „absenţă a unui inculpat de la judecată”; 

e) „condamnarea unei persoane pentru depăşirea numărului legal de absenţe  

   nemotivate de la serviciu”. 

 

457. Insolit înseamnă: 

a) „impertinent”; 

b) „necuviincios”; 

c) „bizar”; 

d) „introdus (în sol)”; 

e) „iluminare (a unei suprafeţe de către razele de soare)”; 

 

458. Insolent înseamnă: 

a) „impertinent”; 

b) „ciudat, neobişnuit”; 

c) „bizar”; 

d) „introdus (în sol)”;  

e) „insolubil”; 

 

459. Perechile de cuvinte 1° moral –  imoral; 2°  alocuţiune – elocuţiune;  3° stindard 

– drapel; 4° odată – o dată; 5° fie (din fie cum o fi)  – fie  (din fie-mea)  sunt: 

a) 1° antonime ; 2°, 3° sinonime ; 4°, 5° omonime;  
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b) 1° antonime; 2 paronime; 3° sinonime; 4° omofone; 5°  omografe; 

c) 1° antonime; 2°, 4° paronime; 3° sinonime; 4° omografe; 5° omonime;  

d) 1°, 2° antonime; 3° sinonime; 4°, 5° omofone;  

e) 1° antonime; 2° paronime; 3° sinonime;  4°, 5° omonime. 

 

460. Există numai cuvinte antonime în varianta: 

a) a deceda – a sucomba; acrobatic – echilibristic; activ – pasiv; acont – arvună;  

b) uriaş – pitic; colorat – incolor; evident –  învederat; lucid – inconştient; 

c) moarte – naştere; tot – nimic; disconfort – incomoditate; ger – gerar;   

d) folositor – inutil; a înăcri – a îndulci; bucal – oral; bâlci – gălăgie;   

e) deştept – prost; geros – torid; a trăi – a sucomba; a albi – a înnegri. 

 

461. Există numai cuvinte antonime în varianta: 

a) descendent – urmaş, coborâtor; grefă – transplant, grifă; ofensivă – defensivă;  

b) coborâş – suiş, urcuş; facultativ – obligatoriu; fabulos – minuscul; 

c) placid – fervent, ardent, focos, înfocat; ocupant – ocupat; plagă – rană, placă;   

d) folositor – inutil; superstiţie – eres; băştinaş – aborigen, autohton, indigen;   

e) brutal – blajin, brutar, paşnic, temperat; clipă – eternitate; econom – risipitor. 

 

462. Există numai perechi antonime în varianta: 

a) a denigra – a elogia; devreme – târziu; a estompa – a accentua;  

b) fictiv – ignorant; dependenţă – dependinţă; fictiv –  nefertil; 

c) escală – escară; fenomenal – ordinar; fervoare – ardoare;    

d) fetid – odorant; fictiv – real; fervent – frecvent;   

e) hulă – laudă; lapidar – succint; marginal – periferic. 

 

463. Cuvântul real poate avea ca sinonime şi antonime neologismele: 

a) sinonime: material, sesizabil; antonime: scornit, fantastic; 

b) sinonime: perceptibil, verosimil; antonime: iluzoriu, utopic; 

c) sinonime: obiectiv, adevărat; antonime: fictiv, fals;    

d) sinonime: autentic, pipăit; antonime: imaginar, ireal; 

e) sinonime: concret, realizabil; antonime: inexistent, închipuit. 

 

464. Cuvântul sincer poate avea ca sinonime şi antonime cuvintele: 

a) sinonime: deschis, franc; antonime: artificial, leal, teatral; 

b) sinonime: cinstit, neprefăcut; antonime: ipocrit, loaial, perfid; 

c) sinonime: natural, firesc; antonime: corect, nesincer, perfid;    

d) sinonime: cinstit, cumsecade; antonime: confident, disimulat, duplicitar; 

e) sinonime: cinstit, natural, neprefăcut; antonime: făţarnic, ipocrit, nesincer. 

 

465. Cuvântul temporar are următoarele sinonime şi antonime: 

a) sinonime: pasager, schimbător, trecător; antonime: continuu, etern,  

   ireversibil;  

b) sinonime: pieritor, provizoriu; antonime: continuu, definitiv, ocazional; 

c) sinonime: temporal, vremelnic; antonime:  neîntrerupt, veşnic;   

d) sinonime: schimbător, trecător; antonime: etern, sezonier, veşnic; 

e) sinonime: pasager, trecător; antonime: efemer, irevocabil, nepieritor, veşnic. 
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466. Cuvintele subliniate din exemplele El luptă (1) să-şi capete (2) dreptatea.;  E o 

întreagă luptă (3) să cucerească ambele capete (4) ale podului. sunt: 

a) antonime (1) şi (3); (2) şi (4);  

b) sinonime (1) şi (2); (3) şi (4); 

c) omonime (1) şi (3); (2) şi (4);   

d) paronime (1) şi (3); (2) şi (4);   

e) pleonasme (1) şi (3); (2) şi (4). 

 

467. Există numai omonime în varianta: 

a) poliţă (raft) – poliţă (act financiar); corn (de animal) – corn (copac); moţ  

   (smoc de păr) – moţ (ardelean din Apuseni);  

b) coafor (persoană) – coafor (atelier); bun (bunic) – bun (produs); coamă (păr  

   lung) –  coamă (culme de deal sau de munte); 

c) coadă (rând) – coadă (la animal); tată (părinte) – Tată (Dumnezeu); casă  

   (imobil) – casă (ghişeu);   

d) mare (adj.)  – mare (subst.); strungă (la stână) – strungă (trecătoare); grânar 

(negustor) – grânar (hambar);   

e) patron (proprietar) – patron (cartuş); mall (supermarket) – mol (moleculă-gram); 

studio (atelier)  – studio (divan). 
 

468. Varianta în care toate cuvintele pot intra în serii omonimice este: 

a) a achita, leu, ban, absolut;  

b) casă, pară, post, relaţie; 

c) arie, broască, port, război;   

d) vară, toc, la, amendă;   

e) pompă, lună, lac, baltă. 

 

469. Varianta în care toate cuvintele pot intra în serii omonimice este: 

a) bor, dietă, car, coadă;  

b) bandă, dar, franc, liliac; 

c) rac, plumb, cristal, debit;   

d) bancă, pupilă, sală, gură;   

e) râs, acru, pământ, cot. 

 

470. Varianta în care toate cuvintele pot intra în serii omonimice este: 

a) a acorda, truc, vârstă, rug;  

b) campanie, val, smirnă, stat; 

c) mi, vie, strat, stea, taler;   

d) mai, parabolă, parchet, evlavie;   

e) mare, troian, basc, elan. 

 

471. Sunt polisemantice toate cuvintele din seria 1° bun, blând, doctor, a uita; 2° a 

lua, vorbitor, intersecţie, cumsecădenie; 3° picior, pian, ochi, tindă; 4° plumb, gură, 

fluviu, prezent: 

a) 1°, 4°;   

b) 1°, 3°;  

c) 1°, 2°, 3°; 

d) 1°, 3°, 4°;    

e) 1°. 
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472. În textul  „Sunt oameni cu puţin spirit, dar de-un caracter tare”, cuvintele sunt: 

a) polisemantice: 7, monosemantice: 3; 

b) polisemantice: 8, monosemantice: 2;  

c) polisemantice: 5, monosemantice: 5; 

d) polisemantice toate;    

e) polisemantice: 2, monosemantice: 8. 

 

473. Sunt indicate corect cuvintele monosemantice din textul „A doua zi după 

descălecatul oştilor, au făcut Racoţi masă mare şi au cinstit pre amândoi domnii.” în 

varianta: 

a) descălecat, oşti, masă, domnii;   

b) doua, descălecat, oşti, amândoi;  

c) doua, după, descălecat, oşti, amândoi, domnii; 

d) după, descălecat, oşti, masă, domnii;    

e) doua, după, descălecat, Racoţi, oşti, amândoi, domnii. 

 

474. În textul  „Să presupunem că doi atomi cu câte un electron necuplat, cu spin 

opus, se apropie unul de celălalt.”, sunt monosemantice cuvintele: 

a) atom, electron, necuplat; 

b) a presupune, atom, electron, necuplat;  

c) a presupune, atom, electron, spin, necuplat; 

d) a presupune, atom, electron, necuplat, spin, opus;    

e) atom, electron. 

 

475. Varianta în care cuvintele sun corect folosite din punct de vedere semantic este: 

1° Oamenii (a emigra / a imigra) din România; 2° Vorbeşte cu noi pe un ton (familial 

/ familiar); 3° A fost (a investi / a învesti) în funcţia de ministru.; 4° A realizat un 

comentariu (literal / literar) foarte bun.; 5° S-a stabilit aici (temporar / temporal). 

a) 1° emigrează; 2° familiar; 3° învestit; 4° literar; 5°  temporar;  

b) 1° imigrează; 2° familiar; 3° învestit; 4° literar; 5° temporar; 

c) 1° emigrează; 2 familial; 3° investit; 4° literar; 5° temporal; 

d) 1 imigrează; 2° familial; 3° investit; 4° literal; 5° temporal;  

e) 1 emigrează; 2 familial; 3°  învestit; 4°  literal; 5°  temporal. 

 

476. Insolit şi insolent: 

a) sunt omonime parţiale; 

b) sunt sinonime; 

c) sunt paronime; 

d) sunt antonime; 

e) variante ale aceluiaşi cuvânt. 

 

477. Cuvintele anual şi anuar sunt: 

a) paronime; ambele sunt monosemantice;  

b) antonime; ambele sunt polisemantice; 

c) sinonime; ambele sunt polisemantice; 

d) paronime; ambele sunt polisemantice; 

e) paronime: anual polisemantic; anuar monosemantic. 
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478. Varianta în care cuvintele 1°  comisie, decizie, hotărâre, pauză (arbitrar / 

arbitral); 2° evenimente, uşă (fortuit / forţat) sunt corect folosite din punct de vedere 

semantic este:   

a) 1° comisie arbitrară, decizie arbitrară, hotărâre arbitrară; 2°evenimente  

   fortuite, uşă fortuită, pauză fortuită;  

b) 1° comisie arbitrală, decizie arbitrală / arbitrară, hotărâre arbitrală /  

   arbitrară; 2° evenimente fortuite, uşă forţată, pauză fortuită / forţată;  

c) 1° comisie arbitrală, decizie arbitrală, hotărâre arbitrală ; evenimente fortuite,  

   uşă forţată, pauză forţată ;   

d) 1°comisie arbitrală / arbitrară, decizie arbitrală / arbitrară, hotărâre arbitrală  

   / arbitrară; 2° evenimente fortuite / forţate, uşă fortuită / forţată, pauză fortuită  

   / forţată ;  

e) 1° comisie arbitrară, decizie arbitrală, hotărâre arbitrală; 2° evenimente  

   forţate, uşă fortuită, pauză fortuită. 

 

479. Alegeţi cuvântul potrivit în contextele date:1° (Oralul / Orarul) activităţilor a 

fost bine întocmit.; 2° Textul literar poate crea în mintea cititorului (aluzia / iluzia) 

realităţii. 3° Cortul este pentru sinistraţi o soluţie (temporală / temporară). 

a) 1° orarul; 2° aluzia 3° temporară;  

b) 1° oralul; 2° aluzia; 3° temporală;  

c) 1° orarul; 2° iluzia; 3° temporară;   

d) 1° orarul; 2° aluzia / iluzia; 3° temporală;  

e) 1° orarul; 2° aluzia; 3° temporală. 

 

480. Alegeţi cuvântul potrivit în contextele date: 1° Ne-au fost semnalate câteva 

(erori / orori) comise de infractori.; 2° Îmi place să merg la ei pentru că sunt oameni 

(primitivi / primitori).; 3° Cadoul a fost dăruit în ambalajul său (original / originar). 

a) 1° erori / orori; 2° primitivi / primitori; 3° original;  

b) 1° erori; 2° primitori; 3° originar;  

c) 1° orori; 2° primitori; 3° originar;   

d) 1° erori; 2° primitivi; 3° original;  

e) 1° orori; 2° primitori; 3° original. 

 

481. Se pot combina cu adjectivele destins şi distins substantivele din varianta: 

a) o purtare destinsă / distinsă;  

b) cuvinte destinse / distinse; 

c) oameni destinşi / distinşi;   

d) a fi de neam destins / distins;   

e) o îmbrăcăminte destinsă / destinsă. 

 

482. Varianta în care cuvintele sunt corect folosite din punct de vedere semantic este: 

1° Ei sunt (miner / minier) din tată în fiu; 2° A realizat un eseu (original / originar); 

3°  Vă rog să vă scrieţi numele şi (pronume / prenume) pe lucrare. 4° Transmiteţi-i 

(complement / compliment) din partea mea.; 5° Nu s-au putut (eluda / elucida) 

ordinal dat de şeful armatei. 

a) 1° mineri; 2° originar; 3° prenumele; 4° complimente; 5° elucida;  

b) 1° mineri; 2° originar; 3° pronumele; 4° complimente; 5° eluda; 

c) 1° minieri; 2° original; 3° pronumele; 4° complemente; 5° eluda;   

d) 1° minieri; 2° original; 3° prenumele; 4° complemente; 5° elucida;  
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e) 1° mineri; 2° original; 3° prenumele; 4° complimente; 5° eluda. 

 

483. Varianta în care există o pereche de cuvinte paronime este: 

a) eminent – excepţional;  

b) eminent – iminent; 

c) iminent – inevitabil;   

d) eminent – idiot;   

e) imanenţă – pertinenţă. 

 

484. Există numai construcţii sau cuvinte pleonastice în varianta: 

a) extradesăvârşit, grozav de arhiplin, extraordinar de  minunat; 

b) extravilan, extraşcolar, ultra-ultraelegant, supraefort foarte mare;    

c) arhicunoscut foarte bine de toţi, supraelastic, supracopertă exterioară,  

   superfin;  

d) superlong în lungime, detaliu superfluu;  arhimilionar foarte bogat,  

   supraîncărcat prea mult;     

e) mai inferior, Extremul Orient, minim cel puţin doi, maxim zece cel mult. 
 

485. Alegeţi varianta fără pleonasme: 

a) Mijloacele mass-media informează corect.; Plouă afară. 

b) Bitterul suedez este un panaceu  universal eficient.; Ieşiţi toţi afară!  

c) Rolul protagonistului principal a fost jucat de un cunoscut actor.; A revenit  

   din nou la serviciu. 

d) A fost de acord, dar a pus o condiţie.; Afară plouă.  

e) Salariile se diminuează cu un procent de 25 la sută.; Statul mai are monopol 

exclusiv?  

 

486. Există numai construcţii sau cuvinte pleonastice în varianta: 

a) a se menţine pe mai departe, averse de ploaie, rezultate superioare, a coexista  

   alături; 

b) a prefera mai bine, a da un exemplu pilduitor, a decima populaţia oraşului,  

   erou principal al romanului;    

c) primele priorităţi, aproape spre ora 4, a-şi scrie propria biografie, a se  

   surmena total;  

d) a avansa în faţă, cel mai principal, prin prisma punctului său de vedere,  

   dar în schimb;     

e) a rezuma pe scurt, notorietate publică, a-şi însuşi bine material, a face  

   disecţie pe broaşte. 

 

487. În enunţul „Concluzia finală a lucrării a fost apreciată de toţi participanţii la 

această manifestare comemorativă în memoria marelui romancier epic Liviu 

Rebreanu.”, numărul total de pleonasme este: 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e)5. 
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488. În enunţul „Mijloacele mass-media au prezentat ieri noi aspecte inedite ale 

contrabandei ilegale cu ţigări.”, numărul total de pleonasme este: 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e)5. 

 

489. Există numai construcţii sau cuvinte pleonastice în varianta: 

a) Am văzut cu ochii mei; Intraţi înăuntru sau ieşiţi afară?; happy-end  

   neaşteptat; Avansaţi înainte sau înapoi.; A conlucra cu conorăşeni; 

b) babă bătrână; deznodământ final; a coborî în jos; Frigul continuă să se  

   menţină.; a reface din nou iarăşi;    

c) Lucrul poate fi realizabil; a avea un rol determinant şi hotărâtor; Şi-a făcut  

   harachiri cu sabia.; E deştept, dar în schimb e leneş.; În fond şi la urma urmei  

   e şi el om! 

d) mai superior; cel mai perfect; Nu te mai autoînvinui fără rost!; hemoragie de  

   sânge; în fel şi chip; ortografie corectă;       

e) Singurul absent e numai X; antic, vechi şi de demult; a înghiţi hapul; marfă  

   prima-ntâi; of şi vai. 

 

490. Enunţul care nu conţine pleonasm este: 

a) Militarii români se orientează excelent în Irak, întrucât cunosc foarte bine  

   topografia locului. 

b) Ei cunosc toponimia tuturor numelor de localităţi din zona în care se află. 

c) Părinţii lui lucrează la Spitalul Clinic de Urgenţă din Craiova. 

d) Substantivul „Iulia” este articulat hotărât enclitic cu „-a”. 

e) Substantivul „Maria” denumeşte un nume de persoană de sex feminin. 

 

491. În enunţul „După ce a fost internat la spitalul clinic în urma unei hemoragii de 

sânge, bunicul a fost tratat cu un medicament folosit doar pe cobaii de experienţă şi 

iar şi-a redobândit vitalitatea sa.”, numărul total de pleonasme este: 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

 

492. Alegeţi varianta în care nu există construcţii pleonastice: 

a) A fost inculpat sub acuzaţia de crimă. 

b) A fost inculpat pentru crimă.  

c) Scurta alocuţiune a colegului meu a fost bine primită. 

d) Nu vă limitaţi numai la a pune întrebări!     

e) Conlocuiesc împreună cu fratele meu într-un apartament cu chirie. 

 

493. Enunţul care nu conţine pleonasm este: 

a) Substantivul „Maria” este articulat cu articolul hotărât enclitic „a”. 

b) Maria are o caligrafie frumoasă. 

c) Este posibil să se organizeze în toamnă alegeri electorale. 
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d) Substantivul „Maria” este articulat hotărât enclitic cu „a”. 

e) Toamna, aversele de ploaie sunt numeroase. 

 

494. Alegeţi varianta în care cuvintele subliniate se potrivesc în contextele date: 1° Ţi-

am trimis un (a) mail / (b) e-mail / (c) email.; 2° Nu mă mai (a) enerva / (b) inerva.; 

3°  Primeşte salariul în (a) euro / (a) euroi.   

a) 1°  a, b, c; 2°  b; 3°  a;  

b) 1°  a, b; 2° a; 3°  a; 

c) 1° b; 2° b; 3° a, b; 

d) 1° c; 2° a; 3° a, b;      

e) 1° a, b, c; 2° a; 3° a, b.  

 

495. Alegeţi varianta în care cuvintele subliniate din exemplele 1° (a) La proces, au 

fost confruntaţi martorii. / (b) Agricultura s-a confruntat cu lipsa ploilor.; 2°  (a) Cei 

doi s-au consultat înainte de a hotărî ceva. / (b) Medicul a consultat pacienţii din 

salon.; 3° (a) Poliţia i-a reprimat pe manifestanţi. / (b) Revolta a fost reprimată cu 

brutalitate.; 4 ° (a) Solicitaţi vânzătorului modelul dorit. / (b) El a solicitat un 

împrumut la bancă. sunt corect folosite din punct de vedere semantic:   

a) ° 1 a, b; 2° a, b; 3° a, b; 4° a, b; 

b) 1° a; 2° a, b; 3° a; 4° a, b; 

c) 1° a, 2° a; 3° b; 4° b; 

d) 1° b; 2° b; 3° a; 4° a, b;      

e) 1° a; 2° a, b;3° a; 4°  a, b. 

 

496. Cuvintele subliniate sunt corect folosite în toate exemplele din varianta: 

a) Meteorologia nu va fi o piedică pentru excursie.; Pentru criza de ulcer, iau  

   ceaiuri vindicative.;  

b) Nu citiţi jurnalele cuiva fără accepţia autorilor!; Ea şi-a cumpărat un  

   ansamblu din trei piese.;  

c) Primăria a implementat chioşcuri în parc.; ajutor mutual; 

d) A încheiat un contract leasing pentru cumpărarea maşinii.; Are în plan o  

   cercetare laborioasă;      

e) Am stabilit de comun acord să plecăm mâine.; Tu ţi-ai scos amigdalitele? 
 

497. Cuvintele subliniate sunt corect folosite în ambele exemple din varianta: 

a) Câţi ani de căsnicie aniversează părinţii tăi?; Copilului i s-a scos  

   apendicele?  

b) I-au prins făcând contrabandă ilegală cu ţigări.; Premierul are întâlniri  

   cotidiene cu presa. 

c) Poliţia a demarat o anchetă la locul accidentului.; Diurna pe zi a fost prea  

   mică. 

d) Este cunoscută eficacitatea acestui medicament.; Guvernul organizează  

   alegerile electorale parlamentare, locale, prezidenţiale şi europarlamentare.;     

e) Aportul tău la acest studiu este foarte important.; El va compărea mâine în  

   faţa instanţei. 

 

498. Alegeţi varianta în care cuvintele subliniate sunt corect folosite din punct de 

vedere semantic:   

a) aniversarea a 50 de ani de căsătorie, comemorarea a 50 de ani de la  
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   naşterea, sărbătorirea a 20 ani de la căderea comunismului;  

b) aniversarea independenţei, comemorarea lui Eminescu, sărbătorirea zilei  

   naţionale; 

c) a aniversa 50 de ani de căsătorie, a comemora naşterea poetului, a sărbători  

   150 de ani de la moartea artistului ; 

d) a aniversa doi ani de guvernare, a comemora nunta de aur a părinţilor, a  

   sărbători un secol de libertate;      

e) A aniversa înseamnă împlini un număr de ani.; A comemora înseamnă a  

   celebra un număr de ani de la un eveniment. A sărbători înseamnă face o  

   petrecere de ziua onomastică. 

 

499. Cuvântul summit este corect definit şi folosit în varianta: 

a) „masă (amicală) la cel mai înalt nivel”: UE a organizat un summit la vârf a  

   preşedinţilor din ţările membre. 

b) „întâlnire (politică) la cel mai înalt nivel”: Preşedintele a participat la  

   summitul organizat de UE. 

c) „întâlnire (politică)”: UE a organizat un summit la nivel înalt al premierilor  

   din ţările membre.  

d) „întâlnire (ştiinţifică) internaţională”: Savanţii din domeniul fizicii au  

   participat la un summit academic şi la unul ştiinţific. 

e) „concurs (ştiinţific) internaţional”: Elevii olimpici din ţară se vor întrece la un 

summit în SUA. 
 

500. Seriile următoare de cuvinte 1° ciocolăţi, conced, salar, stăţii; 2 ° nănaş, foale, 

barabule, tron; 3° animaţie, diagramă, radio, receptor; 4° iatagan, postelnic, logofăt, 

voroavă  sunt: 

a) 1°, 3 neologisme; 2° regionalisme; 4° arhaisme;   

b) 1° neologisme neliterare; 3° neologisme literare; 2°, 4° arhaisme;  

c) 1° neologisme regionale; 2° regionalisme; 3° neologisme; 4° arhaisme; 

d) 1° neologisme neliterare; 2°, 4° regionalisme; 3° neologisme literare;     

e) 1° neologisme neliterare; 2° regionalisme; 3° neologisme literare; 4°  

   arhaisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


