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1. Formele de G-D ale substantivelor articulate hotărât sunt corecte toate 

numai în varianta: 

a) academiei, bunicii, coardei/corzii, dungii; 

b) academii, bunicăi, corzii, dungei; 

c) genţii, mamii, fetii, surori; 

d) lumânării, jelii, femeiei, vulpei; 

e) uşei, sorei, plăjei, stelii. 

 

2. Formele de G-D ale substantivelor articulate hotărât sunt corecte toate 

numai în varianta: 

a) dantelii, odăii, umbrii, zăpadei; 

b) dantelei, odăii, umbrei, zăpezii; 

c) olii, secerii, norei, vulpii; 

d) basmalii, stelei, vămii, năfrămii; 

e) oalei, nurorii, umbrii, ranei; 

 

3. Cuvintele subliniate din exemplul: Omul ăsta vrea cu tot preţul să plece., 

sunt: 

a) locuţ. adj.- cm; 

b) locuţ. subst.- cm; 

c) locuţ. adv.- cm; 

d) locuţ. adv.- cv; 

e) locuţ. adj.- cv; 

 

4. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu se mai puteau întoarce nici unul, 

nici altul ., sunt: 

a) numeral card.- sb, pron. dem.-sb;  

b) locuţ. pron. – sb.; 

c) locuţ. adv. - cm; 

d) pron. nehot.- sb., pron. nehot.- sb.; 

e) adj. pron. nehot.- sb., adj. pron. nehot.- sb.; 

 

5. Cuvintele subliniate din exemplul: E vreun rău în asta?, sunt: 

a) pron. nehot.- at. pron.; subst.- nume pred.; pron. dem.- cl; 

b) adj. nehot.- at. adj.; subst.- nume pred.; pron. dem.- cl; 

c) adj. nehot.- at. adj.; adj.- nume pred.; pron. dem.- ci; 

d) pron. nehot.- at. pron.; subst.- sb.; loc. adv.- cm; 

e) adj. nehot.- at. adj. ; subst.- sb.; pron. dem. cu prep.- ci; 

 

6. Numeralul din exemplul Câteşi patru sunt nişte pisici., este: 

a) cardinal propriu-zis; 

b) colectiv; 

c) multiplicativ; 

d) distributiv; 

e) adverbial; 

 

7. Cuvântul subliniat din exemplul: Tu mi-ai spus câte ţi s-au întâmplat de-a 

doua zi., este: 
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a) pron. relat.- sb.; 

b) adj. relat.- sb. ; 

c) adv. relat.- cm; 

d) adj. relat.- cm; 

e) pron. interog. - cd; 

 

8. Cuvintele subliniate din exemplul: Cine voia să se poarte ca şi când ar mai 

fi însemnat ceva era luat în derâdere., sunt: 

a) loc. prep.; 

b) loc. adj.; 

c) loc. conj.; 

d) loc. adv.; 

e) loc. pron.; 

 

9. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu am de ce mă teme., sunt: 

a) loc. pron. - ci; 

b) loc. pron. - cz; 

c) loc. conj. – fără funcţie sintactică; 

d) pron. rel. cu prep. – ci; 

e) pron. rel. cu prep. – cz; 

 

10. Cele din exemplul: Nichifor avea o biciuşcă din cele de cânepă., este: 

a) art. adj.; 

b) adj. pron. dem. – ci; 

c) adj. pron. dem. – at. pron. prep.; 

d) pron. dem. - cm; 

e) pron. dem. – at. pron. prep.; 

 

11. În exemplul Gerilă văzu că toţi îi sunt împotrivă., cuvântul subliniat este: 

a) adv. – nume pred.; 

b) adv. – cm; 

c) adj. – nume pred.; 

d) prep. pt. G; 

e) prep. pt. D; 

 

12. Sunt derivate cu sufixe toate verbele numai din varianta: 

a) a repeta, a asculta, a nopta, a explica; 

b) a brăzda, a pocni, a închipui, a aerisi; 

c) a cerceta, a pulsa, a învăţa, a vorbi; 

d) a dărui, a nărui, a învinge, a încreţi; 

e) a uita, a demoraliza, a încânta, a năduşi; 

 

13. I din exemplul: Blându-i suflet se împarte / Pe văi împrăştiet., este: 

a) pron. pers. în D - ci; 

b) pron. pers. în Ac - cd; 

c) pron. pers. în D – at. pron.; 

d) verb cop.; 

e) verb pred. – pred. verb.; 

 

14. În exemplul: După aceea, porni în grabă spre sat., cuvântul subliniat este:  
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a) pron. dem. cu prep. – cl; 

b) pron. dem. cu prep. – ct; 

c) locuţ. pron.– cl; 

d) locuţ. adv.– ct; 

e) locuţ. conj.– fără funcţie sintactică; 

 

15. În care variantă toate adjectivele au patru forme flexionare (terminaţii)? 

a) actual, adânc, harnic; 

b) influent, activ, lung; 

c) vrednic, puternic, mic; 

d) prietenesc, complet amical; 

e) blând, albastru, greu; 

 

16. În care variantă există numai pronume personale propriu-zise? 

1
0
 Viaţa fiecăruia e în mâinile sale. 2

0
 A cumpărat nişte nimicuri pentru tine. 

3
0
 L-am  mai văzut cândva. 4

0
 Mi-am riscat singur cariera.  

a) în 2
0
, 3

0
; 

b) în toate; 

c) în 1
0
, 2

0
, 4

0
; 

d) în 2
0
, 3

0
, 4

0
; 

e) în 3
0
, 4

0
; 

 

17. În care variantă pronumele este în dativ etic? 

1
0
 Şi când gândesc la viaţa-mi.  2

0
  Harap Alb mi ţi-l ia pe zmeu de gât.  3

0
 

Dă-i cu bere, dă-i cu vin. 4
0
 Le are cu concursurile. 

a) în toate; 

b) în 2; 

c) în niciuna; 

d) în 3,4; 

e) în 2, 3, 4; 

 

18. În care variantă pronumele personal are valoare neutră? 1
0
 O aştept în altă 

zi. 2
0
 A zbughit-o pe uşă. 3

0
 Le are cu jocurile.  4

0
 Nu-i venea să creadă. 

a) în toate; 

b) în 2
0
; 

c) în 3
0
,4

0
; 

d) în 2
0
, 3

0
, 4

0
; 

e) în niciuna; 

 

19. În care variantă există verbe copulative? 1
0
 A ieşit repede. 2

0
 A ieşit ce  şi-

a dorit. 3
0
 A rămas uluit. 4

0
 A rămas să ne vedem altă dată. 

a) în toate; 

b) în nici una; 

c) ) în 1
0
, 3

0
; 

d) ) în 2
0
 ,3

0
; 

e) ) în 2
0
, 4

0
; 

 

20. A fi este auxiliar în varianta: 1
0
 Aş fi venit şi eu. 2

0
 Filip era cuminte şi 

înţelept. 3
0 
E noapte. 4

0 
Ea este apreciată de colegi. 

a) în nici una; 
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b) în 2
0
 ,3

0
; 

c) în 3
0
,4

0
; 

d) în 1
0
; 

e) în 1
0
, 4

0
; 

 

21. În care variantă verbele sunt impersonale? 1 Urmează să ne vedem. 2 

După comportarea lui n u i se mai cuvine nimic.  3 Îi vine să râdă. 4 Nu se 

întâlneşte cu nimeni. 

a) în 1
0
, 2

0
 ,3

0
; 

b) în toate; 

c) în nici una; 

d) în 4
0
; 

e) în 3
0
, 4

0
; 

 

22. Ce este adverb relativ în varianta: 1
0
 Stă ce stă şi pleacă.    2

0
  Ce mare te-

ai făcut!  3
0
 Nu ştii ce bine i-a mers. 4

0
 Nu este ce pare a fi. 

a) în toate; 

b) în 1
0
, 3

0
; 

c) în 1
0
, 2

0
 ,3

0
; 

d) în 3
0
; 

e) în 2
0
; 

 

23. În care variantă există locuţiuni adverbiale predicative?  

1
0
 Fără doar şi poate că ai dreptate. 2 

0
 El vine fără doar şi poate. 3

0
 Cât pe-

aci să cadă. 4
0
 Cu neputinţă să nu vină şi el. 

a) în toate; 

b) în 1
0
 ,2

0
; 

c) în 1
0
; 

d) în 3
0
, 4; 

e) în 1
0
,3

0
, 4

0
; 

 

24. Unde este adverb nehotărât în varianta: 1
0
 Unde s-ar duce de departe, tot 

în ţară se întoarce. 2
0
  Unde n-ai învăţat nimic, n-ai rezolvat testul. 3

0
 Unde 

mergi fără mine. 4
0
 Nimeni n-a aflat locul unde s-a ascuns. 

a) în toate; 

b) în 2
0
,4

0
; 

c) în 1
0
,4

0
; 

d) în 1
0
; 

e) în 1
0
,2

0
; 

 

25. Cum este adverb nehotărât în varianta: 1 Cum ai da-o tot nimereşti. 2   

Cum ajungi la vamă îţi cere paşaportul. 3 Nu mai ştia nici cum îl cheamă. 4 

Cum te cheamă măi, copile?. 

a) în toate; 

b) în nici una; 

c) în 2
0
; 

d) în 2
0
, 3

0
, 4

0
; 

e) în 1
0
; 

 

26. În care variantă există numai adjective pronominale?  
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a) Altă variantă nu ai?; 

b) Colega dumneavoastră întârzie. 

c) Figura dumneaei mi-e cunoscută. 

d) A intrat colega căreia i-am dat caietul. 

e) Faţa dumitale mi-e cunoscută. 

 

27. Cuvintele subliniate din exemplul: Mai stai un moment cu mine., sunt: 

a) adj. pron. nehot; subst.; 

b) num. card. cu val. adj.; subst.; 

c) art. nehot. proclitic; subst.; 

d)num. card.; adv. de timp; 

e) locuţ. adv.. 

 

28. Şi este conjuncţie adversativă în varianta: 1
0
 Învaţă toată ziua, şi tot nu 

ştie. 2
0
 Ai venit şi tu? 3

0
 Nici el n u-şi dă seama. 4

0
 Cântă şi dansează toată 

ziua. 

a) în 2
0
; 

b) în 1
0
; 

c) în 1
0
, 2

0
; 

d) în 2
0
, 4

0
; 

e) în 3
0
; 

 

29. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu vă daţi seama de ce groază ne 

stăpânea atunci., sunt: 

a) locuţ. adv.- cm; 

b) locuţ. pron. - ci; 

c) adj. pron. - at. adj; 

d) locuţ. conjuncţ.- fără funcţie sintact.; 

e) locuţ. adj. – at. adj; 

 

30. Care dintre variante este corectă? 

a) Am primit cartea care mi-ai trimis-o. 

b) Aveau decât o viaţă. 

c) Le scriu dragelor mele colege. 

d) Mă sfiii şi de data asta în faţa lui. 

e) Eu veni după tine. 

 

31. Şi din exemplul: A venit şi el cu noi., este: 

a) conj. coord.cop.; 

b) conj. coord. adv.; 

c) conj. coord.concl.; 

d) adverb cu funcţie sintactică; 

e) adverb fără funcţie sintactică; 

 

32. În care dintre variante există numai pronume negative? 

a) nimeni, nimic, niciunul, niciuna; 

b) nicicum, nicicând, niciunde,nimica; 

c) nimicuri, niciodată, nicio, nicăieri; 

d) niminea, nicicun, nicidecum, nici naiba;   

e) nimic, niciodată, nicăieri, nici ea; 
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33. În care variantă toate verbele sunt copulative? 

a) a se face, a se preface, a se crede, a reprezenta; 

b) a fi, a ajunge, a ieşi, a deveni, a părea; 

c) a însemna, a se părea, a-i veni, a se socoti; 

d) a reveni, a constitui, a face, a apărea; 

e) a considera, a reieşi, a ieşi, a ajunge; 

 

34. În care variantă există numai adverbe fără funcţie sintactică? 

a) şi, iar, aşa, aici; 

b) nici, ba, doar, aidoma; 

c)  vreo, astfel, nu; 

d) chiar, mai, încă, decât; 

e) tot, adică, prea, cum; 

 

35. Adjectivul pronominal nehotărât se acordă cu substantivul: 

a) în gen şi număr; 

b) în caz şi număr; 

c) în gen, număr şi caz; 

d) în gen şi caz; 

 e) în gen, număr, caz, persoană; 

 

36. Ce din exemplul Nu-mi amintesc ce a vrut el să devină., este: 

a) pron. rel. Ac. - cd; 

b) pron. rel. Ac. - ci; 

c) adv. rel. - cm; 

d) pron. rel. N. – nume pred.; 

e) pron. rel. N. – sb.; 

 

37. Cuvintele subliniate din exemplul: A fi fost lăudat, atunci m-ar fi 

deranjat., sunt corect analizate în varianta: 

a) condiţ. perf. activ – pred. verb.;  

b) inf. perf. activ – cm; 

c) ind. prez. pasiv – sb.; 

d) condiţ. perf. pasiv – pred. verb. ; 

e) inf. perf. pasiv – sb.; 

 

38. În exemplul: S-ar putea proba cu documente., verbul proba este la: 

a) inf. activ – cd; 

b) inf. refl. – sb; 

c) inf. refl. – cd; 

d) condţ. refl. – sb; 

e) inf. refl. – ci; 

 

39. Cuvintele subliniate din exemplele: 1
0
 Ce e atât farmec în privirea lui? 2

0 

E atât de cald afară! 3
0
 De ce ai stat atâta timp acolo? sunt: 

a) în 1
0
, 3

0
 adj. – at. adj., în 2

0 
adv. cu prep.-cm; 

b) în1
0
, 2

0
 adv. – cm, în 3

0
 adv. - cm; 

c) în 1
0
, 2

0
, 3

0
, adj – at. adj.; 

d) în 1
0
, 2

0
, 3

0
, adv. - cm; 
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e) în 1
0
, 3

0
, adj – at. adj.; în 2

0
 locuţ. adv. - cm; 

 

40. Care dintre variante este corectă: 

a)  Are destui de mulţi prieteni.; 

b) Eu primii două scrisori, iar el primi doar una.; 

c) Şi-a revândut din nou maşina.; 

d)  Ducem-aş şi m-aşi tot duce; 

e) L-am rugat frumos, dar însă m-a refuzat.; 

 

41. Cuvintele subliniate din exemplul: S-a pierdut cu totul., sunt: 

a) locuţ. adj.; 

b) locuţ. pron.; 

c) locuţ. adv.; 

d) locuţ. subst.; 

e) subst. compus; 

 

42. În exemplul La miezul nopţii va cădea o stea., cuvintele subliniate sunt: 

a) locuţ. subst.; 

b) prep. + locuţ. subst.; 

c) locuţ. prep. + subst. în G; 

d) prep. + subst. compus; 

e) prep. + subst. în Ac + subst. în G ; 

 

43. Până, până ce, până la, până să sunt în ordine: 

a) prep., prep. + pron. rel., prep. + prep., prep. + conj.; 

b) conj., locuţ. conj., locuţ. prep., locuţ. conj.; 

c) conj. sau prep., locuţ. adv., locuţ. prep., conj. compusă; 

d) conj., locuţ. conj., locuţ. conj., prep. compusă; 

e) prep. sau conj., locuţ. conj., prep. compusă, locuţ. conj. ; 

 

44. Cuvintele subliniate din exemplul: Au venit colegi de la nu mai ţin minte 

ce facultate., sunt: 

a) locuţ. adj., pron. nehot.; 

b) locuţ. pron.; 

c) locuţ. adv.; 

d) propoziţie; 

e) locuţ. subst.; 

 

45. În exemplul: Aşa s-a putut demonstra compoziţia soluţiei., cuvintele 

subliniate sunt: 

a) verb refl. (pred.) + verb activ (sb.) + subst. (sb.); 

b) verb activ (pred.) + verb refl. (cd) + subst. (sb.) ; 

c) verb refl. (pred.) + verb activ (sb.) + subst. (cd); 

d) verb refl. (pred.) + verb refl. (sb.) + subst. (sb.); 

e) verb refl. (pred.) + verb refl. (sb.) + subst. (cd); 

 

46. În exemplul: Ce-am făcut şi de ce am făcut aşa, n-am să ştiu niciodată., 

cuvintele subliniate sunt: 

a) pron. relat. (cd), locuţ. pron. (cd); 

b) pron. relat. (cd), locuţ. adv. (cm); 
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c) pron. relat. (cd), pron. relat. cu prep. (cz) ; 

d) adv. relat. (cm), pron. relat. cu prep. (ci); 

e) pron. relat. (cd), locuţ. conjuncţ. (fără funcţie sintactică); 

 

47. Pronumele din fraza: Nu mi-au spus de cine le e frică., sunt: 

a) pers. (ci), interog. (cz), pers. (cd); 

b) pers. (ci), interog. (sb.), pers. (ci); 

c) refl. (ci), relat. (cz), pers. (ci); 

d) pers. (ci), relat. (ci), pers. (ci); 

e) refl. (cd), relat. (ci), pers. (cd); 

 

48. În exemplul: Ce noroc am avut să-mi ieşi în cale! 

a) adv. (cm), pron. pers. (ci); 

b) pron. rel. (at. pron.), pron. pers. (ci); 

c) adj. interog. (at. adj.), pron. pers. (at. pron.); 

d) adv. (cm), pron. pers. (dativ etic, fără funcţie didactică); 

e) adj. pron., (at. adj.), pron. pers. (ci); 

 

49. Cuvintele subliniate din fraza: Nu rămânea niciodată pasiv la ce se spunea 

despre el., sunt: 

a) pron. rel. - sb.; 

b) pron. rel. - cd; 

c) pron. rel. - ci; 

d) locuţ. pron. - ci; 

 e) locuţ. adv. - ci; 

 

50. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu mă interesează cine e, al cui e şi 

unde e acum., sunt: 

a) cine, al cui – pron. rel. (sb.), unde- adv. (cl); 

b) cine, al cui – pron. rel. (nume pred.), unde- adv. (cl); 

c) cine – pron. rel. (sb.), al cui – pron. rel. (nume pred.), unde- conjuncţ.; 

d) cine, al cui – pron. interog. (sb.), unde- conjuncţ.; 

e) cine – pron. rel. (nume pred.), al cui – pron. interog. (at. pron.), unde- adv. 

(cl); 

 

51. Pronumele din propoziţia: Tot timpul i-a controlat viaţa personală., este: 

a) pron. pers. – ci în D; 

b) pron. pers. – ci în G; 

c) pron. pers. – at. pron. în D; 

d) pron. pers. – cd în Ac; 

e) pron. pers. în D – cu val. neutră fără funcţie sintactică; 

 

52. Cuvintele subliniate din exemplul: Dar ce rău mare ţi-am făcut?, sunt: 

a) adv. (cm), adj. (cm); 

b) adv. (cm), adj. (cd) ; 

c) pron. rel. (at. pron.), subst. (cd); 

d) adj. pron. relat. (at. adj.), subst. (cd); 

e) pron. interog. (at. pron.), subst. (cd); 
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53. Cuvintele subliniate din exemplul: Ce e acum afară? E primăvară sau ce 

e?, sunt: 

a) pron. rel. – nume pred.; 

b) pron. interog. – cd; 

c) pron. interog. – cd., pron. rel. – sb.; 

d) pron. interog. – sb.; 

e) pron. interog. – nume pred., pron. interog. – cd; 

 

54. Cuvintele subliniate din exemplul: A cumpărat nimicuri de care nici nu 

are nevoie., sunt: 

a)  subst. – cd, pron. rel. – ci; 

b) pron. neg. – cd, pron. rel. –at. pron. ; 

c) subst. - cm, pron. rel. –at. pron.; 

d) subst. - cd, adj. pron. – at. adj.; 

e)  subst. - cd, pron. rel. –cz.; 

 

55. Cuvântul subliniat din exemplul: M-a întrebat de-al tău confrate., este: 

a) pron. pers. – ci; 

b) adj. pos. - at. adj.; 

c) pron. pos.- at. pos.; 

d) pron. pos.-  ci; 

e) pron. pos.-  c. ag.; 

 

56. În exemplul: Ea a fost întotdeauna corectă, pentru asta au şi apreciat-o., 

cuvintele subliniate sunt: 

a) locuţ. pron. – cs; 

b) locuţ. adj – cs; 

c) locuţ. adv. – cz; 

d) locuţ. pron. – cz; 

e) locuţ. conjuncţ. conclusivă; 

 

57. Cuvintele subliniate din exemplul: S-a săturat de atâta bine., sunt: 

a) atâta - pron. nehot. /at. pron., de bine – adv /cz; 

b) atâta –adj. pron. nehot. /at. adj., de bine – adv /ci; 

c) de atâta - pron. nehot. /ci,  bine – adv /cm; 

d) atâta –adj. pron. nehot. /at. adj., de bine – subst. /ci; 

e) atâta – locuţ. adv. /at. adv., de bine – subst. /ci; 

 

58. Au devenit substantive prin conversiune din verbe la supin cele din 

varianta: 1
0
 Învăţatul pe de rost nu dă rezultate totdeauna. 2

0
 Mersul pe jos e 

sănătos. 3
0
 Învăţatul ştie mult mai mult în comparaţie cu alţii. 4

0
 Râsul 

îngraşă. 

a) toate; 

b) nici unul; 

c) 2
0
, 4

0
; 

d) 1
0
, 2

0
; 

e) 1
0
, 2

0
, 4

0
; 
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59. Au forme speciale pentru toate persoanele numai verbele din varianta: 1
0
 

Mă doare capul.  2
0
 Îmi place muzica. 3

0
 Aleargă după doi iepuri. 4

0
 Vacanţa 

durează două săptămâni.  

a) 3
0
; 

b) toate; 

c) 1
0
, 3

0
; 

d) 1
0
, 2

0
, 3

0
; 

e) 3
0
, 4

0
; 

 

60. Nu se conjugă la toate persoanele toate verbele din seria: 

a) a urma, a se convinge, a se stabili; 

b) a se cuveni, a durea, a reieşi; 

c) a plăcea, a se aştepta, a-şi aminti; 

d) a constitui, a se forma, a se ţine; 

e) a lătra, a se acri, a se abilita; 

 

61. Sunt la reflexiv pasiv verbele din varianta: 1
0
 Iarna se înserează devreme. 

2
0
 Toamna plouă mai tot timpul. 3

0
 Magazinele se deschid la ora 6. 4

0
 Azi se 

ţin cursurile în amfiteatru. 

a) în toate; 

b) în 1
0
, 2

0
; 

c) în 4
0
; 

d) în 1
0
, 2

0
, 3

0
; 

 e) în 3
0
, 4

0
; 

 

62. A fi din exemplele: 1
0
 Afară-i vânt şi vreme rea. 2

0
  Toţi erau aşteptaţi cu 

nerăbdare. 3
0
 Să fi avut bani mulţi, aş fi dat şi la alţii. 4

0
 Noaptea e pustie., 

este auxiliar în varianta: 

a) în toate; 

b) în niciuna; 

c) în 2
0
, 3

0
; 

d) în 2
0
; 

e) în 4
0
; 

 

63. Sunt articulate toate substantivele numai în varianta: 

a) sanda, baclava, balama; 

b) Floarea, cafeaua, macara; 

c) lecţii, femeii, staţii; 

d) fetei, mamei, serbării; 

e) lui Radu, basma, macara; 

 

64. Sunt în cazul dativ toate pronumele din varianta: 

a) la câţi, la toţi, altcuiva; 

b) câtorva, altcuiva, la altcineva; 

c) cui, cuiva, altceva; 

d) oricui, la oricare, nimănui; 

e) cuiva, căruia, cui; 

 

65. Nu au forme de G-D toate pronumele din varianta: 

a) ce, ceva, altceva, alde; 
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b) orice, cine, alde; 

c) nişte, nimic, cineva; 

d) unul, altceva, atâta; 

e) vreunul, alde, altceva; 

 

66. Sunt invariabile ca număr (au forma de singular identică cu cea de plural) 

toate substantivele din seria: 

a) învăţătoare, pui, cui; 

b) educatoare, nume, ciocoi; 

c) baci, privighetoare, zori; 

d) răţoi, câlţi, tăiţei; 

e)matrice, mass-media, lămâi; 

 

67. Sunt invariabile ca număr (au forma de singular identică cu cea de plural) 

toate substantivele din seria: 

a) ochi, câlţi, anale; 

b) vânzătoare, ardei, lămâie; 

c) unchi, prenume, genunchi; 

d) autoare, răţoi, cucui; 

e) soare, linte, mazăre; 

 

68. Cuvintele subliniate din exemplele: 1
0
 Rudele mele precum şi toţi ai lui 

erau de faţă. 2
0
 Ai scris tot subiectul, prin urmare rezultatul e clar. 3

0
 Care va 

să zică, tu crezi că n-am dreptate?, sunt: 

a) adverbe compuse; 

b) conjuncţii compuse; 

c) locuţ. adv.; 

d) locuţ. conjuncţ.; 

e) 1
0
, 2

0
 locuţ. conjuncţ., 3

0
 locuţ. subst.; 

 

69. Cuvintele subliniate din exemplele: 1
0
 Unul vine, iar altul pleacă. 2

0
 Ai 

trecut iar pe strada mea. 3
0
 Se sperie şi de umbra lui. 4

0
 Nu e nici drum, nici 

potecă., sunt: 

a) 1
0
, 4

0
 conj., 2

0
, 3

0
 adv.; 

b) toate conj.; 

c) toate adv.; 

d) 1
0
, 3

0
, 4

0
 conj., 2

0
 adv.; 

e) 1
0
,3

0
 adv., 2

0
, 4

0
 conj.; 

 

70. În care variantă acordul este corect: 1
0
 Majoritatea colegilor (a) au (b) 

ales a doua soluţie. 2
0
 Majoritatea nordicilor este blondă (a)/ sunt blonzi.(b) 

3
0
 Majoritatea grupei a luat (a)/ au luat (b)note mari. 4

0
 Majoritatea 

avioanelor soseşte (a)/ sosesc (b)la timp.   

a) 1 a, 2 a, 3 a, 4 a; 

b) 1a,b, 2a,b, 3 a, 4 a,b; 

c) 1a, 2a, 3 b, 4 b; 

d) 1b, 2b, 3 b, 4a; 

e) 1b, 2b, 3 a, 4 b; 
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71. Care este varianta corectă: 1 dragile mele, întâile zile(a), dragele mele, 

întâile zile (b) 2 iarăşi, totuş, acelaşi (a), iarăşi, totuşi, acelaşi (b) 3 uşe, plaje, 

coajă (a), uşă, plajă, coajă(b). 

a) 1 a, 2 a, 3 b; 

b) 1 b, 2 b, 3 b; 

c) 1 a, 2 b, 3 b; 

d) 1 a, 2 a, 3 a; 

e) 1 b, 2 b, 3 a; 

 

72. Cuvintele subliniate din exemplul: Pericolul îl simţi şi mai de departe., 

sunt:  

a) adv. de mod (mai)+ locuţ. adv. de loc (de departe); 

b) adv. de mod (mai)+ prep. (de) +  adv. (departe); 

c) ) adv. de aproximaţie (mai)+ locuţ. adv. de mod (de departe); 

d) ) adv. de loc cu prep. la comparativ de superioritate; 

e) adv. iterativ (mai)+ locuţ. adv. de mod (de departe); 

 

73. Modul şi timpul corect al verbelor din exemplul: „Şi dimineaţă, când a 

veni cerbul la izvor să beie apă…”, sunt corecte în varianta: 

a) inf. prez., conj. prez.; 

b) conjunct., conjunct.; 

c) indic. viitor anterior, conjunct. prez.; 

d) indic. viitor, conjunct. perf.; 

e) indic. viitor, conjunct. prez.; 

 

74. Cuvintele subliniate din exemplul: „Merse, merse, până ce i se sparseră şi 

opincile astea.” sunt: 

a) locuţ. conj.; 

b) locuţ. pron.; 

c) locuţ. adv.; 

d) pron. relat. + cu prep.; 

e) locuţ. adj.; 

 

75. Cuvintele subliniate din exemplul: În vreme ce eram copil, păduri 

cutreieram., sunt: 

a) locuţ. conj., cd.; 

b) locuţ. conj.; nume pred.; 

c) locuţ. adv., nume pred.; 

d) locuţ. conj., cm.; 

e) locuţ. pron., cd; 

 

76. Cuvintele subliniate din exemplul: De când era el tânăr, lumea-i părea 

îngustă., sunt: 

a) locuţ. conj.- adv (cm); 

b) locuţ. conj.- adj. (cm); 

c) adv. cu prep.(ct) – adj. (nume pred.); 

d) adv. cu prep.(ct) – subst. (cd); 

e) locuţ. conj.- adj. (nume pred.); 
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77. Cuvintele subliniate din exemplul: Când ne-a văzut pe loc ne-a sărit 

înainte., sunt: 

 

a) adv. relat. (ct) –  subst. cu prep. (cl); 

b) conjuncţie - subst. cu prep.. (cl); 

c) adv. relat. (ct) – locuţ. adv. (cm); 

d) adv. relat. (ct) – locuţ. adv. (ct); 

 e) conjuncţie - locuţ. adv. (ct); 

 

78. Cuvintele subliniate din exemplul: De jur împrejur, ca şi cum s-ar ţine de 

mână, stau munţii cu piscuri înalte., sunt: 

a) adv. compus (cl), locuţ. conj., subst. cu prep. (ci); 

b) adv. compus (cm), locuţ. conj., subst. cu prep. (cm); 

c) locuţ. adv. (cm), locuţ. conj., subst. cu prep. (at. subst. prep.); 

d) locuţ. adv. (cl), locuţ. adv. (cm), subst. cu prep. (at. subst. prep.); 

e) locuţ. adv. (cl), locuţ. conj., subst. cu prep. (at. subst. prep.); 

 

79. Cuvintele subliniate din exemplele: Se pare cum că alte valuri/Cobor 

mereu pe-acelaşi vad., sunt: 

a) locuţ. conj., adj. pron. de identitate (at. adj.); 

b) locuţ. adv. (cm), pron. de identitate (ci); 

c) locuţ. conj., pron. de identitate (cl); 

d) locuţ. adv. (cm), pron. de identitate (at. pron. prep.); 

e) adv. compus (cm), adj. de identitate (at. adj.); 

 

80. Pronumele din exemplul: Şi inima-mi bate mai aprig în piept. este: 

a) pron. pos. în D (at. pron.); 

b) pron. pers. în D (at. pron.); 

c) pron. refl. în D (at. pron.); 

d) pron. pos. în G (at. pron.); 

 e) pron. pers. în D (etic), fără funcţie sintactică; 

 

81. Verbele din exemplul: Să trăiţi, copii! Să rămâneţi sănătoşi şi nu uitaţi de 

mine., sunt la modul:   

a) conjunct., conjunct., conjunct.; 

b) conjunct., conjunct., indic.; 

c) conjunct. (cu val. de imperativ), conjunct. (cu val. de imperativ), imperativ; 

d) conjunct., conjunct. (cu val. de imperativ), indic.; 

e) conjunct. (cu val. de imperativ), conjunct., imperativ  ; 

 

82. Cuvintele subliniate din propoziţia: Şi era una la părinţi., sunt: 

a) pron. nehot. (sb), subst. cu prep. (cl); 

b) adj. pron. nehot. (nume pred.), subst. cu prep. (cl); 

c) num. card. cu val. subst. (nume pred.), subst. cu prep. (cl); 

d) num. card. cu val. subst. (nume pred.), subst. cu prep. (ci); 

e) adj. pron. nehot. (sb), locuţ. adv. (cl); 

 

83. Cuvântul subliniat din exemplul: Întrucât condiţiile au fost îndeplinite, 

putem trece mai departe., este: 

a) adv. compus (cz); 
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b) adv. compus (cm); 

c) adv. compus (cdţ); 

d) prep. compusă; 

e) conjuncţie compusă; 

 

84. Cuvintele subliniate din exemplele: Este cu putinţă ca unul să citească ce 

au scris alţii., sunt: 

a)  locuţ. adv., pron. nehot.; 

b) locuţ. adj., pron. nehot.; 

c)  locuţ. adv., adj. pron. nehot.; 

d) locuţ. adv., num. card. cu val. subst.; 

e) locuţ. adj., num. card. cu val. adj.; 

 

85. Cuvintele subliniate din exemplul:   Pentru că domnul lup ministrul ce ne-

aţi dat…de tot ne-a împuţinat., sunt: 

a) adj. relat., pron. nehot. cu prep.; 

b) pron. rel., locuţ. adv.; 

c) ) pron. rel., pron. nehot. cu prep.; 

d) adj. rel., locuţ. adj.; 

e) pron. rel., locuţ. pronom.; 

 

86. În versurile: Că-n ea s-au îngropat mereu/ Ai mei ş-o să mă-ngrop şi eu. 

cuvintele subliniate sunt: 

a) pron. pos., conj. coord. cop.; 

b)  pron. pos., conj. coord. adv.; 

c) pron. pos.,  adv; 

d) adj. pos.,  adv; 

e) adj. pos., conj. coord. cop.; 

 

87. Verbele din exemplele: 1
0
 O veni ea şi vremea mea. 2

0
 O fi citit şi ea ceva. 

3
0
 O fi citind şi ea ceva. 4

0
 Voi fi citit şi eu mai mult ca tine., sunt la modul şi 

timpul: 

a) 1
0
,3

0
 ind. viitor, 2

0
, 4

0
 ind. viitor, anterior; 

b)1
0
, 2

0
 ind. viitor, 3

0
, 4

0
 prezumtiv perf.; 

c) toate la prezumtiv perf.; 

d) 1
0
 ind. viitor, 2

0 
prezumtiv perf., 3

0
 prezumtiv prez., 4

0
 ind. viitor ant.; 

e) 1
0
, 3

0
 prezumtiv prez., 2

0
, 4

0
 prezumtiv perf.; 

 

88. Verbul subliniat din exemplul: „V-am spus cum mi se pare de nu îţi fi 

uitat...” este la modul şi timpul: 

a) condiţ. perf.; 

b) infinit. pasiv perf.; 

c) conj. perf.; 

d) infinit. prez. pasiv; 

e) indic. viitor popular; 

 

89. Verbele din exemplul: Când oi vorbi acolo-n adunare/ Toţi cititorii mei 

vor fi vorbit., sunt la modul şi timpul: 

a) indic. viit. pop.,  indic. viit. anterior; 

b) prezumtiv prez., prezumtiv perf.; 
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c) indic. viit. pop., prezumtiv perf.; 

d) prezumtiv prez., indic. viit. anterior; 

e) prezumtiv perf., indic. viit. pop. ; 

 

90. Verbele a duce, a vedea au forma corectă numai în varianta: 

a) ducem-aş, vedea-te-aş; 

b) duce-m-aş, vedea-te-aş; 

c) ducemaş, vedeaş; 

d) duce-m-aşi, vedea-te-aşi; 

e) duce-m-aşi, vedeateaşi; 

 

91. Verbele a şti, a scrie sunt corect scrise numai în varianta: 

a) aş şti, să şti, aş scri, să scri; 

b) aşi şti, să ştii, aşi scrie, să scri; 

c) am şti, să ştii, aş scrie, să scriem; 

d) a-şi şti, să ştii, a-şi scrie, să scrişi; 

e)  ar ştii, să ştii, ar scri, să scrii; 

 

92. Verbele sunt scrise la forma corectă numai în varianta:  

a) închin-are-aş şi n-am cui; 

b) închinareaş şi n-am cui; 

c) închinare-aşi şi n-am cui; 

d) închinare-aş şi n-am cui; 

e) închinare-aşi şi nam cui; 

 

93. Cuvântul subliniat din exemplul: Merge pe dibuite., este: 

a) locuţ. adj.; 

b) vb. la participiu cu prep.; 

c) vb. la supin; 

d) adv. cu prep.; 

e) locuţ. adv.; 

 

94. Cuvântul subliniat din exemplul: De s-ar face dealul şes/ Şi pădurea drum 

de mers., este: 

a) vb. la supin; 

b) vb. la participiu cu prep.; 

c) subst. cu prep; 

d) adj. cu prep ; 

e) locuţ. adv.; 

 

95. Sunt derivate cu sufixe de la interjecţii toate verbele din varianta: 

a)  a lătra, a miorlăi, a trânti; 

b)  a bufni, a pocni, a bâzâi; 

c) a ciocăni, a flecări, a scârţâi ; 

d)  a bubui, a văicări, a tuna; 

e) a detona, a fâşâi, a rage; 

 

96. În care variantă există adverbe provenite din alte părţi de vorbire: 1 

Fluieraş de os mult zice duios. 2 Era frumoasă foc. 3 A răspuns răspicat. 4 

Răspunsul ei e răspicat. 5 Comportarea ei era de neînţeles. 
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a) în toate; 

b) în 1, 3; 

c) în 1, 2, 3; 

d) în 3, 4; 

e) în 1, 4, 5; 

 

97. Cuvintele subliniate din exemplul: Ce bine-mi poţi da tu? , sunt: 

a) adv. (cm), adv. (cm); 

b) pron. interog (at. pron.), adv. (cm) ; 

c) adv. interog. (cm), adj. (cd)  ; 

d) adj. pron. interog (at. pron.), subst. (cd); 

e) pron. interog. (cm), subst. (cd); 

 

98. Cuvintele subliniate din exemplul: Ne-am luptat şi noi pe-aici / Cu greul şi 

cu moartea. , sunt: 

a) conjuncţ. coord. cop. – subst. cu prep. ; 

b) conjuncţ. coord. adv. – adj. cu prep.; 

c) adv. – adv. cu prep.; 

d) conjuncţ. coord. cop. – locuţ. adv.; 

e) adv. – subst. cu prep.  ; 

 

99. Cuvintele subliniate din exemplul: Ia, că e şi Roată al nostru aici!, sunt: 

a) verb la imperativ (pred. verb.); pron. pers. (at. pron.); 

b) interj., adj. pron. (at. adj.) ; 

c) verb la indic. prez. (pred. verb.); adj. pos. (at. adj.); 

d) interj., pron. pos. (at. pron.); 

e) interj., pron. pers. (at. pron.); 

 

100. În care variantă prepoziţia nu este corect folosită: 1
0
 Un bătrân atât de 

simplu după vorbă, după port. 2
0
 Dupe mine, faci cum crezi. 3

0
 Să iei cartea 

după scaun. 4
0
 Medicamentele se iau după masă.  

a) în 2
0
, 3

0
; 

b) în toate; 

c) în 2
0
, 4

0
; 

d) în nici una; 

e) în 1
0
, 4

0
; 

 

101. Fie din exemplele: 

1
0
 Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n ţara mea 

2
0
 Fie şi cum zici tu 

3
0
 Ajungem acolo fie ploaie, fie viscol, fie ger. este verb în varianta: 

a)1
0
, 2

0
;  

b) în toate, în niciuna; 

c) în 3
0
; 

d) în 1
0
, 3

0
; 

e) în 2
0
, 3

0
. 

 

102. Fie din exemplele: 

1
0
 O aleg oricum, fie albă, fie neagră 

2
0
 Fie pace în lume! 
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3
0
 Fie ce-o fi, tot mă duc este conjuncţie în varianta: 

a) în 2
0
; 

b) în 1
0
; 

c) în 3
0
; 

d) în toate; 

e) în 2
0
, 3

0
. 

 

103. Cuvântul subliniat din exemplele: 

1
0
 Pe drum au discutat ba una, ba alta 

2
0
 De câte ori îl rugam îmi răspundea cu un ba categoric 

3
0
 Ba voia, ba nu voia să vină 

4
0
 Ba nu era răspunsul lui la toate rugăminţile mele este adverb în: 

a) în toate; 

b) în 2
0
; 

c) în 4
0
; 

d) în 1
0
, 3

0
; 

e) în 2
0
, 4

0
. 

 

104. Verbul din exemplul: Va fi dorind şi el tot asta? este la modul şi timpul: 

a) indic.viit.; 

b)indic.viit.anterior; 

c) indic.viit.popular; 

d)prezumtiv prez.; 

e) prezumtiv perf. 

 

105. Cuvintele subliniate din exemplul: I-a zis-o cu  o anume intenţie sunt: 

a) pron.pers(cd) –adv.(at.adv.); 

b) pron.pers(cd) –adv. cu prep.(cm); 

c) numeral cu val.adj..(fără funcţie sintactică) –adj.(at.adj.); 

d) pron.pers(cd) –adj. cu prep.(cs); 

e) pron.pers. cu val. neutră(fără funcţie sintactică) –adj.(at.adj.). 

 

106. Cuvintele subliniate din exemplul: Am negat asta din capul locului sunt: 

a) locuţ.adv.(ct); 

b) locuţ.adj.(cm); 

c) locuţ.subst.(ct); 

d) locuţ.adv.(cm); 

e) locuţ.adj.(cm). 

 

107. Substantivele subliniate din exemplele: 

1
0
 Toamna începe culesul viilor 

2
0
 Plimbatul în aer liber este benefic organismului 

3
0
 Rănitul a fost internat imediat sunt provenite din verbele la supin în 

exemplele: 

a) în 1
0
;  

b) în 1
0
, 2

0
; 

c) în 2
0
, 3

0
; 

d) în 4
0
; 

e) în toate. 
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108. În exemplul: El era mai mult ironic decât sincer, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) adj.(cm); 

b) adj.(nume pred.); 

c) adv.(cm); 

d) adv.(nume pred.); 

e) locuţ.adv.(fără funcţie sintactică). 

 

109. În care dintre variante formularea este corectă: 

1
0
 Secţia de nou(a) născuţi / noi(b) născuţi 

2
0
 Erau puţin(a) melancolici / puţini(b) melancolici 

3
0
 Am discutat cu noua(a) venită /nou(b) venita 

a) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

c) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b; 

d) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a,b b; 2

0
 a, 3

0
 b. 

 

110. În exemplul: Nu-i era rudă nimănui, cuvântul subliniat este: 

a) adj.pron.neg.(at.pron.genit.); 

b) adj.pron.neg.(at.pron. în D); 

c) pron.neg.( at.pron.genit.); 

d) pron.neg.(nume pred. În D); 

e) pron.neg.(at.pron. în D). 

 

111. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 La examen a răspuns în urma-ţi 

2
0
 Mergea pe stradă în urma-ţi 

3
0
 Ajuns la şcoală în urma ta sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 pron.pers. în D; 3

0
adj.pos. în Ac; 

b) 1
0
, 2

0
 –adj.pos. în D; 3

0
 adj.pos. în Ac; 

c) toate adj.pos. în G; 

d) 1
0
, 2

0 
pron.pers. în D; 3

0
 pron.pos. în N; 

e) 1
0
, 2

0
 –pron.pers. în D; 3

0
 pron.pers. în Ac. 

 

112. Tare din exemplul: Drumul i se păruse tare obositor este: 

a) adj.(fără funcţie sintactică); 

b) adv..(fără funcţie sintactică); 

c) adj.(cm); 

d) adv.(cm); 

e) adj.(nume pred). 

 

113. În care variantă toate substantivele terminate în ă  sunt masculine: 

a) popă, vlădică, tilincă; 

b) cătană, paşă, bâlbâilă; 

c) papă, vlădică, tată; 

d) cătană, vodă, paşă; 

e) vlădică, bădiţă, opincă. 

 

114. În care variantă toate substantivele terminate în ă sunt de genul masculin: 
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a) paşă, vodă, lobodă; 

b) neică, bâlbâilă, codană; 

c) bădiţă, neiculiţă, căinţă; 

d) vodă, neicuţă, paşă; 

e) popă, pască, bădiţă. 

 

115. În care variantă există numai substantive feminine terminate la singular în 

i: 

a) azi, joi, mai; 

b) ieri, luni, zi; 

c) lămâi, gunoi, joi; 

d) astăzi, ieri, vineri; 

e) joi, marţi, zi. 

 

116. Substantivele: 1
0
 euro, 2

0
 cacao, 3

0
 peso, 4

0
 zero sunt la genul: 

a) 1
0
, 3

0
 m; 2

0
 fem., 4

0
 n ; 

b) 1
0
, 2

0
 m; 3

0
, 4

0
 n.; 

c) 2
0
, 3

0
 m; 1

0
, 4

0
 n.; 

d) toate sunt la genul masculin; 

e) 1
0
, 4

0
 m; 2

0
, 3

0
 fem. 

 

117. Cuvintele subliniate din exemplul: Ne vedem la Paştele cailor sunt: 

a) locuţ.subst;  

b) locuţ.adv; 

c) locuţ.adj; 

d) subst. compus; 

e) adv. compus. 

 

118. În exemplul: Alter ego este al doilea eu, cuvintele subliniate sunt: 

a) subst. compus(sb); 

b) subst. compus(nume pred.); 

c) locuţ.subst.(sb); 

d) locuţ.subst.(nume pred.); 

e) locuţ.adj.(nume pred.). 

 

119. Cuvintele subliniate din exemplul: Problema era aparent atât de simplă 

la prima vedere sunt: 

a) adj.- adv. cu prep.; 

b) adj. –adj. cu prep.; 

c) adj, - locuţ.adv.; 

d) adv. –adv. cu prep.; 

e) adv. –locuţ.adv. 

 

120. În exemplul: A trecut ceva timp de atunci, cuvântul subliniat este: 

a) pron.nehot în N; 

b) pron.nehot în Ac; 

c) adj.pron.nehot în Ac; 

d) adv. de mod de aproximaţie; 

e) adj.pron.nehot. în N. 
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121. Pe urmă din exemplul:Pe urmă a intervenit şi el este: 

a) locuţ.adv.(ct); 

b) locuţ.adv.(cm); 

c) locuţ.subst.(ct); 

d) subst. cu prep.(cm); 

e) locuţ.adj.(ct). 

 

122. Cuvintele subliniate din exemplul: A primit o pătrime din ce i se cuvenea 

sunt: 

a) subst.(cd) –pron.relat.(sb): 

b) numeral fracţ.(sb) –pron.relat.(sb); 

c) numeral distributiv(cd) –pron.relat.(ci); 

d) numeral fracţ.(cm) –pron.relat.(sb); 

e) numeral fracţ.(cm) –adj.relat.(at.adj.). 

 

123. În exemplul: O lovitură e de ajuns, cuvântul subliniat este: 

a) locuţ.adj.; 

b) locuţ.adv.; 

c) verb la supin; 

d) verb la participiu c u prep; 

e) adv. cu prep. 

 

124. A din exemplele:  

1
0
 O carte a acestui scriitor nu mai este în librării. 

2
0
 A ta este pe primul loc. 

3
0
 A învăţat destul. 

4
0
 Fluieră a pagubă este articol în varianta: 

a) în 1
0
, 4

0
; 

b) în 1
0
, 2

0
, 4

0
; 

c) în 1
0
, 2

0
; 

d) în 1
0
; 

e) în 3
0
, 4

0
. 

 

125. Nici din exemplele:  

1
0
 Azi nu e nici nor, nici vânt 

2
0
 Nici nu s-a gândit să răspundă 

3
0
 Nu vine nici mâine la şcoală este adverb în varianta: 

a) în 1
0
, 2

0
; 

b) în niciuna; 

c) în 1
0
, 3

0
; 

d) în toate; 

e) în 2
0
, 3

0
. 

 

126. În care dintre variante există numai conjuncţii subordonatoare specifice 

circumstanţiale cauzale: 

a) deoarece, întrucât, căci; 

b) încât, fiindcă, să; 

c) din cauza, din pricina, pe motiv; 

d) întrucât, deşi, deci; 

e) deoarece, de, chiar de. 
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127. Când din exemplul; Vine la şcoală când pregătit, când nepregătit, este: 

a)adv.relat.; 

b) conjuncţ.coord.adv.; 

c) conjuncţ.subord. concesivă; 

d) adv.interog.; 

e) conjuncţ.coord. conclusivă. 

 

128. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 Merge la şcoală fie pe vreme bună, fie pe vreme rea 

2
0
 Fie şi de data asta după voia ta 

3
0
 Când plânge, când râde 

4
0
 Atunci să vii, când te chem sunt conjuncţii în varianta: 

a) 2
0
, 3

0
; 

b) 1
0
, 2

0
; 

c) 1
0
, 3

0
; 

d) 3
0
, 4

0
; 

e) 2
0
, 4

0
. 

 

129. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0  

Toamna târziu, seninul nopţilor părea presărat cu argint 

2
0
 Târzie toamnă e acum sunt: 

a) 1
0
 adj.(at.adj.), 2

0
 adj.(at.adj.); 

b) 1
0
 adv.(at.adv.), 2

0
 adj.(at.adj.); 

c) 1
0
 adv.(cm), 2

0
 adj.(nume pred.); 

d) 1
0
 adv.(ct), 2

0
 adj.(at.adj.); 

e) 1
0
 adv.(ct), 2

0
 adj.(cm). 

 

130. Dintre părţile de vorbire nu pot fi părţi de propoziţie: 

a) numai prepoziţia şi conjuncţia; 

b) numai articolul, prepoziţia; 

c) numai articolul, prepoziţia şi conjuncţia; 

d) articolul, prepoziţia şi conjuncţia, unele adverbe; 

e) articolul, prepoziţia şi conjuncţia, unele adverbe, unele interjecţii. 

 

131. Formele verbale sunt scrise corect numai în varianta: 

a) da-ţi-l-aş şi nu l-aş da; 

b) da-ţi-l-aş şi nu l-aşi da; 

c) daţi-l-aş şi nu laş da; 

d) da-ţi-l-aşi şi nu l-aşi da; 

e) daţil-aş şi nu laş da. 

 

132. Iar din exemplele: 

1
0
 Iar a tăcea şi laşii ştiu 

2
0
 Iar a venit la noi 

3
0
 I-ar plăcea şi asta 

4
0
 I-ai explicat tu, iar el nu te-a ascultat este conjuncţie în varianta: 

a) în 3
0
; 

b) în 1
0
, 4

0
; 

c) în 4
0
; 
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d) în 2
0
, 3

0
; 

e) în 2
0
. 

 

133. Toate prepoziţiile sunt compuse numai în varianta: 

a) şi de, în ciuda, chiar de; 

b) despre, în cursul, de la; 

c) înspre, asemenea, deasupra; 

d) de pe, de lângă, de pe la; 

e) dinaintea, pe dinaintea, după. 

 

134. În care variantă există numerale adverbiale? 

1
0
 Azi e o dată importantă pentru tine 

2
0
 De câteva zile munceşte înzecit 

3
0
 A câştigat de zece ori mai mult 

4
0
 I-am repetat acelaşi lucru de nenumărate ori: 

a) în 4
0
; 

b) în 2
0
, 3

0
; 

c) în 3
0
; 

d) în 3
0
, 4

0
; 

e) în nici una. 

 

135. Numeralul are valoare adjectivală numai în varianta: 

1
0
 Trei dintre noi nu aflaseră nimic 

2
0
 A lipsit de-acasă trei ani 

3
0
 Era al doilea copil în familie 

4
0
 Când i-a întrebat, primul a tăcut: 

a) în toate; 

b) în 1
0
, 2

0
; 

c) în 2
0
, 3

0
; 

d) în 1
0
, 4

0
; 

e) în 2
0
, 4

0
. 

 

136. Numeralul din exemplul: Trecură şi de trei ori pe-acolo şi nu-l văzură, 

este: 

a) ordinal; 

b) multiplicativ; 

c) distributiv; 

d) colectiv; 

e) adverbial. 

 

137. În exemplul: Mergeau pe stradă unul câte unul, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) numeral distributiv; 

b) pronume nehotărât; 

c) adjective pronominale; 

d) locuţ.adv.; 

e) locuţ.pronom. 

 

138. Cuvintele subliniate din exemplul: Lăsau în urmă câte un pâlc de oşteni 

sunt: 
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a) numeral distributiv cu val.subst.; 

b) numeral distributiv cu val.adj.; 

c) adv. numeral card. cu val.adj.; 

d) adv. numeral card. cu val. subst.; 

e) locuţ.adv. 

 

139. În exemplul: Şi am pornit-o toate patru fetele la drum, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) toate –adj.pron., patru –numeral card. cu val.subst.; 

b) toate patru –numeral colectiv cu val.subst.; 

c) toate patru –numeral colectiv cu val.adj.; 

d) toate –pron.nehot., patru – num.card. cu val.adj.; 

e) toate patru –locuţ.adj. 

 

140. Adjectivele din exemplele: 

1
0
 E foc de deştept 

2
0
 E prost grămadă 

3
0
 Strălucitor ca soarele 

4
0
 Verde ca mătasea sunt la gradul de comparaţie: 

a) toate la pozitiv; 

b) toate la superlativ absolut; 

c) 1
0
, 2

0
 pozitiv, 3

0
, 4

0
 comparativ de superioritate; 

d) 1
0
, 2

0
 superlativ absolut, 3

0
, 4

0
 comparativ de egalitate; 

e) 1
0
, 2

0
 superlativ absolut, 3

0
, 4

0
 pozitiv. 

 

141. Toate verbele din exemplele: 

1
0
 A ajuns ce şi-a dorit 

2
0
 După facultate se va face avocat 

3
0
 A redevenit ce-a fost înainte 

4
0
 Înainte de a fi şef, e om sunt copulative numai în varianta: 

a) în 1
0
, 2

0
; 

b) în 1
0
, 3

0
; 

c) în 4
0
; 

d) în 2
0
, 4

0
; 

e) în toate. 

 

142. Toate verbele din exemplele: 

1
0
 Se făcuse deja mare între timp 

2
0
 Se făcea că eram într-un palat 

3
0
 Mi-ajunge ce mi-ai spus 

4
0
 Marea părea de cleştar sunt copulative numai în varianta: 

a) în 1
0
, 4

0
; 

b) în 1
0
, 2

0
, 4

0
; 

c) în 3
0
, 4

0
; 

d) în toate; 

e) în nici una. 

 

143. Cuvintele subliniate din exemplul; Să aştepte până când vin şi alţii sunt: 

a) locuţ.conjuncţ.; 

b) adv.relat. cu prep.; 
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c) locuţ.adv.; 

d) conjucţ.coord. compusă; 

e) locuţ.prep. 

 

144. În exemplul: Vom discuta pe marginea celor spuse de tine, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) locuţ.subst.; 

b) subst. cu prep.; 

c) locuţ.prep. pentru G; 

d) locuţ.prep. pentru D; 

e) locuţ.adv. 

 

145. În exemplul: Toate le-a făcut în folosul lui, cuvintele subliniate sunt: 

a) locuţ.adv.; 

b) locuţ.subst.; 

c) locuţ.prep. pentru D; 

d) locuţ.prep. pentru G; 

e) locuţ.adj. 

 

146. Verbul din exemplul: S-o fi spunând şi adevărul cândva este la modul şi 

timpul 

a) indic.viit.pop.; 

b) indic.viit. anterior; 

c) indic. viigtor popular; 

d) prezumtiv perf.; 

e) prezumtiv prez. 

 

147. Verbul din exemplul: Se va fi aflat şi adevărul după un timp este la 

modul şi timpul: 

a) indic.viit. anterior; 

b) indic.viit.pop.; 

c) prezumtiv prez.; 

d) indic.viit.pop.; 

e) prezumtiv perf. 

 

148. În exemplul: Nu puteam lăsa de-o parte firea lui cutezătoare, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) subst. cu prep.(cl); 

b) locuţ.adv.(cm); 

c) locuţ.adv.(ct); 

d) locuţ.subst.(cm); 

e) locuţ.adj.(cm). 

 

149. În exemplul: Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă …, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) pron.relat.(at.pron); 

b) adj.relat.(at.adj.); 

c) pron.relat.(cd); 

d) adj.relat(cd); 

e) pron.interog.(ci). 
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150. A din exemplele: 

1
0
 Efortul a zece elevi a fost încununat de succes 

2
0
 În cameră miroase a fum 

3
0
 Ea este a de care ţi-am vorbit 

4
0
 A dumitale n-a costat nimic este articol în varianta: 

a) în 1
0
, 2

0
, 4

0
; 

b) în 2
0
, 4

0
; 

c) în 2
0
, 3

0
; 

d) în 1
0
, 4

0
; 

e) în 4
0
. 

 

151. Însă din exemplul: Mi-a explicat, însă explicaţia lui nu e convingătoare, 

este: 

a) conjuncţ.coord. adversativă; 

b) conjuncţ.coord. conclusivă; 

c) conj.subord. consecutivă; 

d) conjuncţ.coord. disjunctivă; 

e) conjuncţ.coord. copulativă. 

 

152. Verbele a agrea şi a deranja sunt scrise corect la în varianta: 

a) agreează, deranjază; 

b) agreează, deranjează; 

c) să agreze, să deranjeze; 

d) agreem, deranjem; 

e) agreiază, deranjează. 

 

153. Sunt corect scrise formele verbale numai în varianta: 

1
0
 înşeală; 2

0
 înşală; 3

0
 creăm; 4

0
 creiem; 5

0
 înşălăm: 

a) în 1
0
, 3

0
; 

b) în 2
0
, 3

0
; 

c) în 1
0
, 4

0
, 5

0
; 

d) în 2
0
, 4

0
; 

e) în 4
0
, 5

0
. 

 

154. În care dintre exemple interjecţia are funcţie sintactică: 

1
0
 Halal băiat!; 

2
0
 Pupăza zbrr! pe o dugheană! 

3
0
 Şi gogâlţ, gogâlţ îi zburau sarmalele pe gât. 

4
0
 Măi, fată, ce faci acolo? 

a) în 2
0
, 3

0
; 

b) în 1
0
; 

c) în 1
0
, 2

0
, 3

0
; 

d) în toate; 

e) în 3
0
, 4

0
. 

 

155. În care dintre variante interjecţia are valoare de predicat? 

1
0
 Vai de noi! 

2
0
 Bravo vouă! 

3
0
 Măi, oameni buni, ce faceţi acolo? 
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4
0
 Haideţi, mai repede! 

a) în toate; 

b) în nici una; 

c) în 2
0
, 4

0
; 

d) în 1
0
, 4

0
; 

e) în 3
0
, 4

0
. 

 

156. Ce din exemplele:  

1
0
 Ce noroc am avut să te-ntâlnesc! 

2
0
 Ce ciudat pare totul! Este: 

a) 1
0
, 2

0
 adv.(cm); 

b) 1
0
, 2

0
 adj.(at.adj.); 

c) 1
0
, 2

0
 pron.(at.pron.); 

d) 1
0
 adj.(at.adj.), 2

0
 adv.(cm); 

e) 1
0
 adv.(cm), 2

0
 adj. (at.adj.). 

 

157. În exemplul: Faţă de  voi are o mare responsabilitate, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) locuţ.subst.; 

b) locuţ.adv.; 

c) locuţ.cinjucţ.; 

d) prepoz. compusă; 

e) locuţ.prep. 

 

158. Cuvintele subliniate din exemplul: În ceea ce priveşte participarea 

voastră la congres, discuţiile se amână, sunt: 

a) locuţ.prep.; 

b) locuţ.verb.; 

c) locuţ.adj.; 

d) locuţ.adv.; 

e) locuţ.pronom. 

 

159. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu de foarte multe ori ai greşit faţă 

de părinţii tăi sunt: 

a) locuţ.adj. –subst. cu prep.; 

b) locuţ.adv. –locuţ.prep.; 

c) locuţ.adj. - locuţ.prep.; 

d) locuţ.adv, -subst. compus; 

e) adv. compus –prep.compusă. 

 

160. Ce din exemplul: Este întotdeauna atent faţă de ce se petrece în jurul lui, 

este: 

a) adv.relat.(cm); 

b) pron.relat.(ci); 

c) adj.relat.(cm); 

d) pron.relat.(sb); 

e) locuţ.conjuncţ. (fără funcţie sintactică). 

 

161. Cuvintele subliniate din exemplul: Şi nimeni-n urma mea nu-mi plângă 

la creştet sunt: 
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a) pron.pos. în Ac - pron.pos. în D; 

b) adj.pos. în G –pron.pers. în D; 

c) adj.pos. în Ac - pron.pers. în D; 

d) adj.pos. în D –pron.refl. în D; 

e) pron.pos. în N - pron.pers. în G. 

 

162. În exemplul: Şi deodată înaintea-ţi apăru o dihanie, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) pron.pers. în G –art.nehot.; 

b) pron.pers. în D –adj.pron.nehot.; 

c) pron.pos. în D –art. nehot.; 

d) pron.pers. în D –art. nehot.; 

e) pron.pers. în D –numeral cu val.adj. 

 

163. Cuvintele subliniate din exemplul: Vara e foarte călduroasă, dar iarna 

îngheţăm de ger sunt: 

a) adv, adv; 

b) adv, subst; 

c) subst, subst; 

d) subst, adv; 

e) adj, subst. 

 

164. În exemplul: Nu ştiu de ce n-am plecat şi noi atunci, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) locuţ.pron –conjuncţ.coord. copulativă; 

b) locuţ.adj.-adv.; 

c) pron.interog-conjuncţ.coord.adv.; 

d) adj.pron.relat-adv.; 

e) pron.relat-adv. 

 

165. Tot din exemplele;  

1
0
 Mă tot întreabă de tine 

2
0
 Nu tot ce zboară se mănâncă 

3
0
 A venit cu tot alaiul după el 

4
0
 Tot îl mai admiră, deşi nu merită este adjectiv în varianta: 

a) în 3
0
; 

b) în toate; 

c) în 4
0
; 

d) în 3
0
, 4

0
; 

e) în 2
0
. 

 

166. Cuvintele subliniate din exemplul: Celorlalţi le mai acordase ceva timp 

de discuţie sunt: 

a) pron.demonstrativ în D-pron.nehot.; 

b) pron.demonstrativ în D –adj.pron.; 

c) pron.demonstrativ în G –pron.nehot.; 

d) pron nehot. în D –pron.nehot.; 

e) pron.demonstrativ în Ac –adj.pron. 

 

167.. De din exemplele: 
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1
0
 Unde sunt zăpezile de altădată 

2
0
 Omul muncitor de pâine nu duce dor 

3
0
 Fugea de mânca pământul 

4
0
 Bucuroşi le-om duce toate / De e pace, de-i război este prepoziţie în 

varianta: 

a) în 1
0
, 2

0
, 4

0
; 

b) în 1
0
, 4

0
; 

c) în 1
0
, 2

0
; 

d) în 2
0
, 3

0
, 4

0
; 

e) în 2
0
, 4

0
. 

 

168. Cuvintele subliniate din exemplul: A scos pomul cu rădăcină cu tot sunt: 

a) locuţ.adv.; 

b) locuţ.adj., 

c) cu rădăcină –subst. cu prep., cu tot –adv. cu rep.; 

d) rădăcină-subst. - … cu tot cu-locuţ.prep.; 

e) rădăcină –subst., cu tot cu –locuţ.adv. 

 

169. Cuvintele subliniate din  exemplul: Şi-a cumpărat casa cu ajutorul 

părinţilor sunt: 

a) locuţ.prep. pt. G; 

b) locuţ.prep. pt. D; 

c) prep. compusă pt. G; 

d) locuţ.adj.; 

e) subst. cu rep. 

 

170. Cuvintele subliniate din  exemplele:  

1
0
 De ciudă, plâng eu numai, mamă 

2
0
 I-a făcut în ciudă 

3
0
 În ciuda vântului puternic, am ajuns cu bine sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 subst. cu prep., 3

0
 locuţ.prep; 

b) 1
0
, 2

0
 locuţ.adv., 3

0
 locuţ prepoz.; 

c) 1
0
, 3

0
 locuţ.adv., 2

0
 subst. cu prep.; 

d) 1
0
, 2

0
, 3

0
 locuţ.adv.; 

e) 1
0
, 2

0
 locuţ.subst., 3

0
 locuţ.prep. 

 

171. Corelativele circumstanţialei consecutive sunt: 

a) aşa de, totuşi, pe atât; 

b) atât de, destul de, aşa de; 

c) aşa, de aceea, atunci,  

d) prea, încât, astfel; 

e) anume, astfel, de-aia. 

 

172. În care dintre exemple enunţurile sunt corecte? 

1
0
 dragele mele 

2
0
 dragile mele 

3
0
 înşeală din greşeală 

4
0
 înşală din greşală 

5
0
 înşală din greşeală 

a) în 1
0
, 3

0
; 
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b) 2
0
, 4

0
; 

c) 2
0
, 5

0
; 

d) 1
0
, 4

0
; 

e) 1
0
, 5

0
. 

 

173. În exemplul: De prea multe ori nu ţi-am ascultat povaţa, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) locuţ.adv. -pron.pos. în G; 

b)locuţ.adj. - pron.pos. în D; 

c) locuţ.adv. -pron.refl. în D; 

d) locuţ.adv. +pron.pers. în D; 

e) adv. compus de repetiţie -pron.pers. în D 

 

174. În exemplul: Uneori stătea în locul tău, cuvintele subliniate sunt: 

a) subst. cu prep. -pron.pers. în Ac; 

b) sub st.cu prep. -pron.pos. în Ac; 

c) locuţ.prep. - adj.pos. în Ac; 

d) subst. cu prep. -adj.pos. în N; 

e) subst. cu prep. - adj.pos. în Ac. 

 

175. Cuvintele subliniate din exemplul: Cu toate acestea, a rămas prietenul 

meu, sunt: 

a) locuţ.adv.; 

b) locuţ conjcţ.; 

c) locuţ. prep.; 

d) locuţ. pronom.; 

e) locuţ. subst. 

 

176. Cuvintele din exemplul: Cum era un om de treabă, accepta totul sunt: 

a) locuţ.adj. - pron.nehot.; 

b) locuţ.adj. -subst.; 

c) locuţ. subst. -pron.nehot.; 

d) locuţ. adj. -adj.pron.nehot.; 

e) locuţ.adv. -subst. 

 

177. În exemplul: I se părea poate că nu e strâmtorat nici cu Elena, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) adv.pred.; conj. subord.; conjuncţ.coord.adv.; 

b) poate că -locuţ.conjuncţ.subord.; adv..; 

c) poate -adv. de mod; că -conj. subord.; nici -adv., 

d) poate -adv.pred.; că -conjuncţ. subord.; nici -adv.; 

e) poate -adv. de mod; că -conjuncţ. coord.disjunctivă; nici -adv. 

 

178. Cuvântul subliniat din exemplul: Era mândru că e soţul surorii celei 

regale este: 

a) pron. demonstrativ în G; 

b) pron. demonstrativ în D; 

c) adj. pron. în G; 

d) artic.adj.; 

e) adj.pron. în D. 
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179. Cuvintele subliniate din exemplul: Pe urmă, asemeni fraţilor mei mai 

mari, m-am înscris la liceu sunt: 

a) subst. cu prep. -prep. pt. G; 

b) locuţ.adj. - prep. pt. D; 

c) locuţ.adj. -adj.; 

d) locuţ.adv. -adv.; 

e) locuţ.adv. -prep. pt. D. 

 

180. În exemplul: Gestul ei necontrolat m-a abătut cu totul; cuvintele 

subliniate sunt: 

a) locuţ.adv.; 

b) locuţ adj.; 

c) locuţ.pron.; 

d) pron.nehot. cu prep.; 

e) subst. cu prep. 

 

181. În exemplul: Cel puţin în anumite ore din zi încerc să mi-o fac absentă; 

cuvintele subliniate sunt: 

a) locuţ.adj., -pron.pers în Ac.; 

b) adv. cu art.adj. - pron.pers în Ac; 

c) locuţ.adv. - pron.pers în Ac; 

d) locuţ.adv. - pron.pers cu val.neutră; 

e) locuţ.adj. - pron.pers cu val.neutră. 

 

182. Cuvintele subliniate din exemplul; De multe ori lumea rămânea în afara 

mea sunt: 

a) în afara -loc.adv.; mea -adj.pos. în G; 

b) în afara mea -adj.pos. în Ac cu locuţ.prep.; 

c) în afara mea -pron.pos. cu locuţ.prep. pt. G; 

d) în afara -locuţ.adv.; mea -adj.pos. în D; 

e) în afara -subst. cu prep.; mea -adj.pos. în Ac. 

 

183. În exemplul: Era departe de adâncimea sentimentelor care ne ţineau 

împreună, cuvintele subliniate sunt: 

a) adj.relat.(at.adj.) -pron.pers. Ac(cd); 

b) pron.relat.(cd) - pron.pers. Ac(cd); 

c) pron.relat.(sb) - pron.pers. Ac(cd); 

d) pron.relat.(sb) - pron.pers.D(ci); 

e) pron.relat.(sb) -pron.refl. Ac(cd). 

 

184. În care dintre exemple enunţurile sunt corecte? 

1
0
 problemele de viaţă a tineretului; 

2
0
 pereţii casei familiei tânără; 

3
0
 însăşi faptele 

4
0
 mie însămi 

a) în 1
0
; 

b) în toate; 

c) în 1
0
, 2

; 

d) în niciunul; 
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e) în 1
0
, 3

0
, 4

0
. 

 

185. În exemplul: S-au rostit atâtea neadevăruri asupră-ne, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) pron.pos. în G cu prep.(cl); 

b) pron.pers. în G cu prep.(cl); 

c) asupră -adv.(cl); ne -pron.pers. în D(cl); 

d) asupră -adv.(cl); ne -pron.pers. în D(ci); 

e) asupră-ne -pron.pers. în D cu prep. (ci). 

 

186. Care dintre exemplele: 

1
0
 toţi copii; 

2
0
 soluţii îndelungi căutate 

3
0
 soluţii îndelung căutate 

4
0
 toţi copiii 

5
0
 el sau ea va pleca 

6
0
 el sau ea vor pleca sunt corecte: 

a) 3
0
, 4

0
, 5

0
; 

b) 2
0
, 4

0
, 6

0
; 

c) 3
0
, 5

0
, 6

0
; 

d) 4
0
, 6

0
; 

e) 2
0
, 3

0
, 4

0
. 

 

187. Cuvintele subliniate din exemplul: Glasul lui venea parcă din cine ştie ce  

vis sunt: 

a) locuţ.pron.nehot.; 

b) locuţ.adj.nehot.; 

c) prop. incidentă; 

d) pron.relat. compus; 

e) pron. nehot. compus. 

 

188. În care dintre exemplele: 

1
0
 fata mamii 

2
0
 fata mamei 

3
0
 proprii copiii 

4
0
 propriii copii 

5
0
 o discuţie asupra situaţiei creată 

6
0
 o discuţie asupra situaţiei create nu există greşeli? 

a) în 1
0
, 4

0
, 5

0
; 

b) 2
0
, 3

0
, 5

0
; 

c) 3
0
, 5

0
, 6

0
; 

d) 2
0
, 4

0
, 6

0
; 

e) 3
0
, 6

0
. 

 

189. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu-mi pot explica de ce parcă n-ar fi 

atât de groaznic sunt: 

a) pron.relat. -conj.; 

b) pron.interog. -conj.; 

c) adj.relat. -adv.; 

d) pron.relat.-adv.; 
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e) locuţ.conjunţ.-adv. 

 

190. Verbul din exemplul: I-o fi venit aşa din senin este la modul şi timpul: 

a) indic.viit.pop.; 

b) indic. viitor anterior; 

c) indic. viitor; 

d) prezumtiv prez.; 

e) prezumtiv perf. 

 

191. Cuvintele subliniate din exemplul: Cum ar proceda, tot nu mă înduplecă, 

sunt: 

a) adv.relat.(cm) -adv.csv.; 

b) adv.relat(ct) - tot adv.(csv); 

c) conjuncţie - adv.(fără funcţie sintactică); 

d) conjuncţie -adv.(cm); 

e) adv.relat.(csv) -pron.nehot.(sb). 

 

192. Cuvintele subliniate din exemplul: Pe ce punea el mâna lui devenea 

miraculos; sunt: 

a) locuţ,pron. -pron.pers. în G; 

b) pron.relat. - pron.pers. în G; 

c) pron.relat. - pron.pers. în D; 

d) locuţ.pron. -art.hot.; 

e) locuţ.pron.relat. -pron.pos. în G. 

 

193. În care dintre exemplele enunţurile sunt corecte? 

1
0
 Colegul fetii înalte(a) / fetei înalte(b) 

2
0
 Am cumpărat nişte pantofi destui de frumoşi(a) / destul de frumoşi(b) 

3
0
 Revista va apare(a) / va apărea(b) 

4
0
 Beau apă plată cu ghiaţă(a) / gheaţă(b): 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a, 4

0
 a; 

b) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a, 4

0
 a; 

c) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b, 4

0
 b; 

d) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 b, 4

0
 a; 

e) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a, 4

0
 a; 

 

194. Care dintre variante nu are greşeli? 

a) Nu-i uita-ţi pe fii noştri; 

b) Nu-i uitaţi pe fii noştri; 

c) Nu-i uitaţi pe fii noştrii; 

d) Nu-i uitaţi pe fiii noştri; 

e) Nu-i uitaţi pe fiii noştrii. 

 

195. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu ţi-am cerut decât câte un trandafir 

din fiecare soi sunt: 

a) câte -pron.relat.; un - numeral cu val.adj.; 

b) câte -pron.relat.; un - numeral cu val.subst.; 

c) câte un - numeral distributiv cu val.subst.; 

d) câte un - locuţ.adv.; 

e) câte un - numeral distributiv cu val.adj. 
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196. Verbele subliniate din exemplele: 

1
0
 El poate fi criticat pe drept cuvânt 

2
0
 Când vei fi acolo, noi vom fi fost primiţi deja de gazde, sunt la modul, 

timpul şi diateza: 

a) infin.prez.pasiv.; viitor anterior pasiv; 

b) infin.perf. activ; indic.viit.ant.pasiv; 

c) infin.perf.activ; prezumtiv prez.activ; 

d) infin.prez.pasiv; prezumtiv perf.activ; 

e) infin.prez.pasiv; prezumtiv perf.pasiv. 

 

197. Cuvintele subliniate din exemplul: N-am ştiut înaintea căror copii a sosit 

Ioana, sunt: 

a) înaintea -adv.(cl); căror -pron.relat.(at.pron.genit); 

b) înaintea -adv.(ct); căror - pron.relat.(at.pron.genit); 

c) înaintea -prep.pt. G; căror -adj.relat (at.adj.); 

d) înaintea căror -prep.+pron.relat în G(ct); 

e) înaintea căror -prep.+pron.relat. în D. 

 

198. În care dintre exemple enunţul este corect? 

1
0
 Scopul care ni-l propunem este nobil 

2
0
 Cei doi miniştrii nu s-au prezentat 

3
0
 Nu fii indolent! 

4
0
 Nu vreau să fii criticat: 

a) în 2
0
, 4

0
; 

b) în 4
0
; 

c) în 1
0
, 4

0
; 

d) în 2
0
, 4

0
; 

e) în 2
0
, 3

0
. 

 

199. Verbele subliniate din exemplele: 

1
0
 A fi respectat de toţi e o mare satisfacţie 

2
0
 Mi-ar fi plăcut ca el să fi  fost mai bine îndrumat, sunt analizate corect în 

varianta: 

a) infin.perf.activ -conj.perf.act.; 

b) infin.prez.activ. - conj.perf.act.; 

c) infin.prez.pasiv - conj.prez.pasiv; 

d) infin.prez.pasiv - conj.perf.pasiv; 

e) infin.perf.pasiv -conj.perf.pasiv. 

 

200. Pronumele din exemplul: Au fost recunoscute bunele-i intenţii este: 

a) pron.pers. în D (at.pron); 

b) pron.pers. în D cu val. neutră (fără funcţie sintactică); 

c) pron.pers. în G (at.pron.genit.); 

d) pron.pers. în D (at.pron); 

e) pron.pers. în D (etic) (fără funcţie sintactică). 

 

201. În care dintre seriile următoare, toate cuvintele sunt articulate hotărât: a) 

macaragii, miniştrii, copiii, caii, membrii, chiulangii, scandalagii, reclamagii;  
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b) macaragiii, miniştrii, copiii, caii, membrii, chiulangiii, scandalagiii, 

reclamagiii;  

c) macaragiii, miniştrii, copiii, caii, membrii, chiulangii, scandalagii, reclamagii;  

d) macaragii, miniştrii, copii, caii, membrii, chiulangii, scandalagii, reclamagii;  

e) macaragii, miniştrii, copii, caii, membrii, chiulangiii, scandalagiii, reclamagiii. 

 

202. În care dintre seriile următoare, toate formele de plural sunt corecte:  

a) colonei, surori, nurori, seminare, anacoluturi, ansamble / ansambluri;  

b) colonei, surori, nore, seminare, anacoluturi, ansamble;  

c) colonei, surori, nurori, seminarii, anacoluturi, ansamble;  

d) colonei, surori, nurori, seminare, anacolute, ansamble / ansambluri;  

e) coloneli, surori, nurori, seminare, anacoluturi, ansambluri. 

  

203. În care dintre seriile următoare, toate formele de plural sunt corecte:  

a) anturaje, avataruri, balsame, balustrade;  

b) anturaje, avatare, balsamuri, balustrade;  

c) anturaje, avataruri, balsamuri, balustrade;  

d) anturajuri, avataruri, balsamuri, balustrade;  

e) anturaje, avataruri, balsamuri, balustrăzi. 

  

204. În care dintre seriile următoare, toate formele de plural sunt corecte:  

a) batice, blazoane, catarge, cârciumi, chiştoace;  

b) baticuri, blazonuri, catarge, cârciumi, chiştoace;  

c) baticuri, blazoane, catarguri, cârciumi, chiştocuri;  

d) baticuri, blazoane, catarge, cârciume, chiştoace;  

e) baticuri, blazoane, catarge, cârciumi, chiştoace. 

 

205. Sunt corecte formele de plural dintr-una din seriile următoare:  

a) ciocolate, monede, dulceţuri, stămburi, plaje;  

b) ciocolate, monezi, dulceţi, stămburi, plaje;  

c) ciocolate, monede, dulceţuri, stambe, plaje;  

d) ciocolate, monede, dulceţuri, stămburi, plăji;  

e) ciocolăţi, monede, dulceţuri, stămburi, plaje. 

 

206. În care dintre serii, toate formele de genitiv-dativ cu articol hotărât sunt 

corecte:  

a) acneii, remarcii, grijii, liniştii, corabiei;  

b) acneei, remarcii, grijii, liniştii, corabiei;  

c) acneei, remarcii, grijii, liniştei, corabiei;  

d) acneei, remarcii, grijii, liniştii, corăbiei;  

e) acneei, remarcei, grijii, liniştii, corabiei.. 

 

207. În care dintre serii, toate formele de genitiv-dativ cu articol hotărât sunt 

corecte:  

a) amplorii, bătrâneţii, cernelii, ordinii, lânii, medicinii/medicinei, fasolei, favorii;  

b) amploarei, bătrâneţii, cernelii, ordinii, lânii, medicinii/medicinei, fasolei, 

favoarei;  

c) amplorii, bătrâneţii, cernelii, ordinei, lânii, medicinii/medicinei, fasolii, favorii;  

d) amplorii, bătrâneţii, cernelei, ordinii, lânii, medicinii/medicinei, fasolei, 

favoarei;  
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e) amploarei, bătrâneţei, cernelei, ordinei, lânei, medicinei, fasolei, favoarei. 

 

208. În care dintre serii, toate formele de genitiv-dativ cu articol hotărât sunt 

corecte:  

a) ceţii, brânzii, făinii, funinginei, igienei, îmbrăcămintei/îmbrăcăminţii, ţigăncii;  

b) ceţii, brânzei, făinii, funinginii, igienii, îmbrăcăminţii, ţigăncii;  

c) ceţii, brânzei, făinii, funinginii, igienei, îmbrăcămintei/îmbrăcăminţii, ţigăncii;  

d) ceţei, brânzii, făinii, funinginii, igienei, îmbrăcămintei, ţigancei;  

e) ceţei, brânzei, făinei, funinginei, igienei, îmbrăcămintei, ţigancei. 

 

209. În care dintre serii, toate variantele de plural sunt diferenţiate semantic:  

a) robinete / robineţi, cleşte / cleşti, câmpuri / câmpi;  

b) robinete / robineţi, câmpuri / câmpi;   

c) căminuri / cămine, raporturi / rapoarte, termeni / termene, capete / capi / 

capuri;  

d) robinete / robineţi, cleşte / cleşti, căminuri / cămine, raporturi / rapoarte, 

câmpuri / câmpi, termeni / termene;  

e) cleşte / cleşti, căminuri / cămine, raporturi / rapoarte, câmpuri / câmpi, termeni 

/ termene, capete / capi / capuri. 

 

210. Sunt corecte toate variantele de plural dintr-una din seriile următoare:  

a) virusuri / viruşi, complexe / complexuri, arce / arcuri, cicatrice / cicatrici;  

b) foarfece / foarfeci, căpşune / căpşuni, vişine / vişini, profiluri / profile; c) 

suporturi / suporţi, bascuri / băşti, pardesie / pardesiuri, arcuri / arce; d) tumore / 

tumori, mozaice / mozaicuri, sore /surori;  

e) viruşi / virusuri, arcuri / arce, cicatrice / cicatrici, foarfece / foarfeci. 

 

211. În care dintre seriile următoare, formele de genitiv-dativ sunt corecte:  

a) copilului acela, ei înseşi, fetele ai căror părinţi, băieţii ale căror mame, omului 

celuilalt, înseşi Mariei;  

b) copilului aceluia, ei înşişi, fetele ale căror părinţi, băieţii ale căror mame, 

omului celuilalt, înseşi Mariei;  

c) copilului aceluia, ei înseşi, fetele ai căror părinţi, băieţii ale căror mame, 

omului celuilalt, înseşi Mariei;  

d) copilului acela, ei înseşi, fetele ale căror părinţi, băieţii ai căror mame, omului 

celălalt, înseşi Mariei;  

e) copilului aceluia, ei înseşi, fetele ai căror părinţi, băieţii ale căror mame, 

omului celălalt, însăşi Mariei. 

  

212. În care dintre serii, toate substantivele neologice sunt corect articulate:  

a) mouse-ul, hardul, cabernetul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, 

wekendul, story-ul, avocadoul;  

b)  mouse-ul, hardul, cabernetul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mail-ul, 

wekendul, story-ul, avocadoul;  

c) mouse-ul, hardul, cabernet-ul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, 

wek-end-ul, story-ul, avocadoul;  

d) mouse-ul, hard-ul, cabernet-ul, dandy-i, print- ul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, 

wekendul, story-ul, avocado-ul;  

e) mouse-ul, hardul, cabernet-ul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, 

wekendul, story-ul, avocadoul. 
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213. În care dintre serii, toate locuţiunile pronominale de politeţe sunt corect 

scrise:  

a) Domnia sa, Măria ta, Alteţa Voastră, Luminăţia ta, Înălţimea Voastră, 

Excelenţa sa;  

b) Domnia-Sa, Măria-Ta, Alteţa-Voastră, Luminăţia-Ta, Înălţimea-Voastră, 

Excelenţa-Sa;  

c) Domnia Sa, Măria Ta, Alteţa Voastră, Luminăţia Ta, Înălţimea Voastră, 

Excelenţa Sa;  

d) domnia Sa, Măria Ta, Alteţa Voastră, luminăţia Ta, înălţimea Voastră, 

Excelenţa Sa;  

e) Domnia-Sa, Măria-Sa, Alteţa Voastră, Luminăţia-Ta, Înălţimea Voastră, 

Excelenţa- Sa. 

 

214. Alegeţi seria în care provenienţa substantivelor oful, intrândul, aproapele, 

doiul, tânărul este corectă:  

a) interjecţie, gerunziu, adverb, numeral, adjectiv;  

b) interjecţie, supin, adverb, numeral, adjectiv;  

c) adverb, gerunziu, adverb, numeral, adjectiv;  

d) interjecţie, participiu, adverb, numeral, adjectiv;  

e) interjecţie, gerunziu, adverb, numeral, substantiv. 

 

215. Marcaţi seria care conţine numai substantive de genul masculin:  

a) paria, colibri, bebe, ananas, Toma, picolo, cătană;  

b) paria, colibri, bebe, ananas, Toma, puşti, picolo;  

c) paria, colibri, joi, bebe, ananas, Toma, picolo;  

d) paria, colibri, bebe, derbi, ananas, Toma, picolo;  

e) paria, colibri, bebe, ananas, Arad, Toma, picolo. 

 

216. Alegeţi seria care conţine numai forme corecte de plural:  

a) bebe, paria, picolo, maree, pesos, hippy, remarci, vini;  

b) bebe, paria, picoli, maree, pesos, hippy, remarce, vini;  

c) bebe, paria, picoli, maree, pesos, hippy, remarci, vine;  

d) bebe, paria, picoli, marei, pesos, hippy, remarci, vini;  

e) bebe, paria, picoli, maree, pesos, hippy, remarci, vini. 

 

217. Alegeţi seria care conţine numai forme corecte de plural:  

a) tuneluri, aripe, prăpastii, vrăbii, hematoame;  

b) tunele, aripe, prăpăstii, vrăbii, hematoame;  

c) tuneluri, aripi, prăpăstii, vrăbii, hematomuri;  

d) tuneluri, aripi, prăpăstii, vrăbii, hematoame;  

e) tuneluri, aripi, prăpastii, vrabii, hematoame. 

 

218. Alegeţi seria care conţine numai forme corecte de plural:  

a) partaje, epopee, claxoane,  cratiţe, albuşuri;  

b) partaje, epopei, claxoane,  cratiţe, albuşuri;  

c) partaje, epopei, claxonuri, cratiţe, albuşuri;  

d) partaje, epopei, claxoane, cratiţe, albuşe;  

e) partaje, epopei, claxoane, crătiţi, albuşuri. 
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219. În care dintre seriile următoare sunt corecte toate formele de genitiv-dativ:  

a) naibii, mass-media, căpşunii, corăbiei, epopeii;  

b) naibii, mass-mediei, căpşunii, corabiei, epopeii;  

c) naibii, mass-mediei, căpşunii, corăbiei, epopeei;  

d) naibei, mass-media, căpşunii, corăbiei, epopeii;  

e) naibii, mass-mediei, căpşunii / căpşunei, corabiei, epopeii. 

 

220. În care dintre seriile următoare sunt scrise corect toate adjectivele:  

a) afectuoasă, maiestuoasă, merituoasă, respectuoasă, incestuoasă;  

b) afectuoasă, maiestoasă, merituoasă, respectuoasă, incestuoasă;  

c) afectoasă, maiestoasă, merituoasă, respectuoasă, incestuoasă;  

d) afectuoasă, maiestuoasă, meritoasă, respectuoasă, incestoasă;  

e) afectuoasă, maiestoasă, merituoasă, respectoasă, incestuoasă. 

 

221. Care dintre serii conţine numai substantive defective de plural:  

a) conştiinciozitate, cuviinţă, blândeţe, fotbal, capitalism, cinste;  

b) conştiinciozitate, sânge, blândeţe, fotbal, capitalism, cinste;  

c) conştiinciozitate, cuviinţă, blândeţe, bunătate, capitalism, cinste;  

d) conştiinciozitate, arici, blândeţe, fotbal, capitalism, cinste;  

e) conştiinciozitate, cuviinţă, blândeţe, fotbal, capitalism, tei. 

 

222. Care dintre serii conţine numai substantive invariabile:  

a) ochi, tei, ardei, bikini, cobai, genunchi, chiloţi;  

b) ochi,  tei, ardei, bikini, cobai, genunchi, cui;  

c) ochi, tei, ardei, bikini, cobai, genunchi, rai;  

d) ochi, tei, ardei, bikini, cobai, taxi, pistrui;  

e) ochi,  tei, ardei, bikini, cobai, genunchi, pistrui. 

 

223. Care dintre serii conţine numai verbe intranzitive:  

a) a cădea, a plăcea, a exista, a interveni, a se întâmpla, a fi, a merge;  

b) a putea, a plăcea, a exista, a interveni, a se întâmpla, a fi, a merge;  

c) a cădea, a plăcea, a ustura, a interveni, a se întâmpla, a fi, a merge;  

d) a cădea, a plăcea, a exista, a interveni, a asculta, a fi, a merge;  

e) a vedea, a plăcea, a exista, a interveni, a se întâmpla, a fi, a merge. 

 

224. Alegeţi seria în care verbele sunt folosite copulativ:  

a) El este în oraş., A rămas repetent., Asta nu înseamnă nimic pentru tine.;  

b) A rămas acasă., El e sănătos., Mi-a făcut mult bine.;  

c) Face pe prostul., A devenit mai înţelept., A ajuns ambasador.;  

d) Pare înţelept., Pixul e la tine., S-a făcut mare.;  

e) Succesul înseamnă muncă., Se dă mare., A ieşit bombănind. 

 

225. Alegeţi seria în care sunt corecte toate formele de imperativ afirmativ:  

a) du-te, creşte-l, fierbe-o, zi, fă-o, adu-l, refă-o;  

b) du-te, creşte-l, fierbi-o, zi, fă-o, adu-l, refă-o;  

c) du-te, creşte-l, fierbe-o, zi, fă-o, adă-l, refă-o;  

d) du-te, creşte-l, fierbe-o, zi, fă-o, adu-l, reface-o;  

e) du-te, creşti-l, fierbe-o, zi, fă-o, adu-l, refă-o. 

 

226. Alegeţi seria în care sunt corecte toate formele de imperativ negativ:  
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a) Nu te du!, Nu fi supărat!, Nu face aşa!, Nu zice nimic!, Nu aduce nimic!;  

b) Nu te duce!, Nu fi supărat!, Nu face aşa!, Nu zice nimic!, Nu aduce nimic!;  

c) Nu te duce!, Nu fii supărat!, Nu face aşa!, Nu zice nimic!, Nu aduce nimic!;  

d) Nu te duce!, Nu fi supărat!, Nu fă aşa!, Nu zice nimic!, Nu aduce nimic!;  

e) Nu te duce!, Nu fi supărat!, Nu face aşa!, Nu zi nimic!, Nu aduce nimic! 

 

227. Alegeţi seria în care toate verbele sunt corect folosite:  

a) să fi fost, să fi greşit, să vină, rupseseşi, voi fi venit, va fi venind;  

b) să fii fost, să fii greşit, să vie, rupseseşi, voi fi venit, va fi venind;  

c) să fi fost, să fi greşit, să vie, rupsesei, voi fi venit, va fi venind;  

d) să fi fost, să fi greşit, să ţie, rupseseşi, voi fi venit, va fi venind;  

e) să fii fost, să fii greşit, să vie, rupsesei, voi fi venit, va fi venind. 

 

228. Marcaţi seria în care toate verbele sunt unipersonale:  

a) a cotcodăci, a oua, a grohăi, a guiţa, a mieuna, a adia, a apune, a coincide;  

b) a cotcodăci, a oua, a adulmeca, a guiţa, a mieuna, a adia, a apărea, a coincide;  

c) a lătra, a oua, a grohăi, a guiţa, a mieuna, a adia, a apune, a coincide;  

d) a cotcodăci, a oua, a grohăi, a guiţa, a rămâne, a adia, a apune, a coincide;  

e) a cotcodăci, a merita, a grohăi, a guiţa, a mieuna, a adia, a apune, a coincide. 

 

229. În care serie sunt corecte toate formele de infinitiv:  

a) a prii, a înmii, a se sfii, a pustii, a acri, a se aspri, a se încuscrii;  

b) a prii, a înmii, a se sfii, a pustii, a acrii, a se asprii, a se încuscrii;  

c) a prii, a înmii, a se sfi, a pustiii, a acri, a se aspri, a se încuscri;  

d) a prii, a înmii, a se sfii, a pusti, a acri, a se aspri, a se încuscri;  

e) a prii, a înmii, a se sfii, a pustii, a acri, a se aspri, a se încuscri. 

 

230. În care serie sunt defective de singular toate substantivele:  

a) confetti, zori, câlţi, tăieţei, cuişoare, aplauze, coclauri, condoleanţe, ghilimele;  

b) kiwi, zori, câlţi, tăieţei, cuişoare, aplauze, coclauri, condoleanţe, ghilimele;  

c) macaroane, zori, câlţi, tăieţei, cuişoare, aplauze, coclauri, condoleanţe, 

ghilimele;  

d) mătănii, zori, câlţi, tăieţei, cuişoare, aplauze, coclauri, condoleanţe, ghilimele;  

e) pantaloni, zori, câlţi, tăieţei, cuişoare, aplauze, coclauri, condoleanţe, 

ghilimele. 

 

231. În care serie sunt corecte toate formele de imperfect:  

a) el bandajea, el corija, el îngrijea, el neglija, el cojea, el oblojea, el se necăjea, 

el prăjea, el vrăjea;  

b) el bandaja, el corija, el îngrija, el neglija, el cojea, el oblojea, el se necăjea, el 

prăjea, el vrăjea;  

c) el bandaja, el corijea, el îngrija, el neglijea, el cojea, el oblojea, el se necăjea, 

el prăjea, el vrăjea;  

d) el bandaja, el corija, el îngrija, el neglija, el coja, el obloja, el se necăjea, el 

prăjea, el vrăjea;  

e) el bandaja, el corija, el îngrija, el neglija, el coja, el obloja, el se necăjea, el 

prăjea, el vrăja. 

 

232. Marcaţi seria în care sunt scrise corect formele de gerunziu:  
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a) acompaniind, apreciind, asociind, calomniind, demachiind, înapoind, încheind, 

încondeind, îngreuind;  

b) acompaniând, apreciând, asociând, calomniând, demachiând, înapoind, 

încheind, încondeind, îngreuind;  

c) acompaniind, apreciind, asociind, calomniind, demachiind, înapoiând, 

încheiând, încondeind, îngreuind;  

d) acompaniind, apreciind, asociind, calomniind, demachiind, înapoind, încheind, 

încondeiând, îngreuiând;  

e) acompaniind, apreciând, asociind, calomniând, demachiind, înapoind, 

încheind, încondeind, îngreuind. 

 

233. În care dintre seriile următoare sunt corect scrise toate substantivele:  

a) friteusă, maseuză, dizeuză, tricoteză, brodeză, chermeză, pioneză;  

b) friteuză, maseuză, diseuză, tricoteză, brodeză, chermeză, pioneză;  

c) friteuză, maseuză, dizeuză, tricoteză, brodeză, chermesă, pioneză;  

d) friteusă, maseuză, dizeuză, tricoteză, brodeză, chermeză, piuneză;  

e) friteuză, maseuză, dizeuză, tricoteză, brodeză, chermeză, pioneză. 

  

234. În care serie sunt corect scrise toate cuvintele:  

a) acelaşi individ, înseşi lui Carmen, el veni, eu venii, unii arbitri, amândoi 

arbitrii, nişte geamgii, toţi geamgiii, ambii geamgii;  

b) acelaşi individ, însăşi lui Carmen, el veni, eu veni, unii arbitri, amândoi 

arbitrii, nişte geamgii, toţi geamgiii, ambii geamgii;  

c) acelaşi individ, înseşi lui Carmen, el veni, eu venii, unii arbitri, amândoi 

arbitri, nişte geamgii, toţi geamgiii, ambii geamgii;  

d) acelaşi individ, înseşi lui Carmen, el venii, eu venii, unii arbitri, amândoi 

arbitri, nişte geamgii, toţi geamgii, ambii geamgii;  

e) acelaş individ, înseşi lui Carmen, el veni, eu venii, unii arbitri, amândoi arbitri, 

nişte geamgii, toţi geamgiii, ambii geamgii. 

 

235. În care serie sunt corecte toate formele de plural:  

a) lipomuri, foarfece, şei, şale, sindroame, simptome, musacale, rucsacuri;  

b) lipoame, foarfeci, şei, şale, sindroame, simptome, musacale, rucsacuri;  

c) lipomuri, foarfeci, şei, şale, sindromuri, simptoame, musacale, rucsacuri;  

d) lipomuri, foarfeci, şei, şale, sindroame, simptome, musacale, rucsaci; e) 

lipoame, foarfeci, şăi, şale, sindroame, simptome, musacale, rucsacuri. 

  

236. În care dintre serii sunt articulate hotărât toate substantivele:  

a) fluvii, exerciţii, ulii, barcagii, camionagii, fii, artificii, colegii, detalii, 

chiulangii, macaragii;  

b) fluvii, exerciţii, ulii, barcagiii, camionagiii, fiii, artificii, colegii, detalii, 

chiulangii, macaragii;  

c) fluviile, exerciţiile, uliii, barcagiii, camionagiii, fiii, artificiile, colegii, detaliile, 

chiulangiii, macaragiii;  

d) fluviile, exerciţiile, ulii, barcagii, camionagii, fiii, artificii, colegii, detaliile, 

chiulangii, macaragii;  

e) fluviile, exerciţiile, ulii, barcagiii, camionagiii, fiii, artificiile, colegii, detaliile, 

chiulangiii, macaragiii. 

 

237. În care dintre serii există numai locuţiuni substantivale:  
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a) aducere aminte, bătaie de joc, învăţătură de minte, ţinere de minte;  

b) aducere aminte, bătaie de joc, învăţătură de minte, răbdări prăjite;  

c) aducere aminte, batjocură, învăţătură de minte, ţinere de minte;  

d) aducere aminte, bătaie de joc, gură-spartă, ţinere de minte;  

e) aducere aminte, bătaie de joc, învăţătură de minte, viţă-de-vie. 

 

238. În care dintre serii există numai locuţiuni adjectivale:  

a) în stare, de frunte, din faţa, cu cap, de treabă, iute de picior;  

b) în stare, de frunte, din faţa, cu cap, de aramă, iute de picior;  

c) în stare, de frunte, din faţă, cu cap, de treabă, iute de picior;  

d) în stare, de frunte, din faţa, cu cap, de aur, iute de picior;  

e) în stare, de frunte, din urma, cu cap, de argint, iute de picior. 

  

239. În care dintre serii există numai locuţiuni adverbiale:  

a) cu vârf şi îndesat, între timp, în zadar, pe nepusă masă, pe nevăzute;  

b) cu vârf şi îndesat, între timp, în zadar, pe masa întinsă, ca în filme;  

c) cu vârf şi îndesat, între timp, în zadar, pe nepusă masă, fără vreun cuvânt;  

d) cu vârf şi îndesat, între timp, în van, pe merit, la vale;  

e) pe picior greşit, între timp, în zadar, pe nepusă masă, ca acasă. 

 

240. În care dintre serii există numai locuţiuni verbale:  

a) a face faţă, a face gât, a face rost, a face plinul, a face haz;  

b) a face sărituri, a face gât, a face rost, a face abuz, a face inventarul;  

c) a face sărituri, a face gât, a face rost, a face o călătorie, a face exces;  

d) a face ochi, a face gât, a face rost, a face o călătorie, a face tema;  

e) a face sărituri, a face gât, a face rost, a face apel, a face prăjituri. 

 

241. În care dintre serii există numai locuţiuni prepoziţionale:  

a) în faţa, în spatele, în ciuda, împreună cu, odată cu, în funcţie;  

b) în faţa, în spatele, în ciuda, împreună cu, odată cu, în funcţie de;  

c) în faţă, în spatele, în ciuda, împreună cu, odată cu, în funcţie de;  

d) în faţa, în spatele, în ciudă, împreună cu, odată cu, în funcţie de;  

e) în faţa, în spatele, în ciuda, împreună cu, odată ce, în funcţie de. 

 

242. În care dintre serii există numai locuţiuni conjuncţionale:  

a) chit că, până chiar, chiar dacă, cu toate că, de vreme ce, îndată ce, odată ce;  

b) chit că, până să, chiar dacă, cu toate, de vreme ce, îndată ce, odată ce;  

c) chit că, până să, chiar dacă, cu toate că, de vreme ce, îndată ce, odată ce;  

d) chit că, odată cu, chiar dacă, cu toate că, de vreme ce, îndată ce, odată ce;  

e) chit că, până să, chiar dacă, cu toate că, de vreme ce, îndată ce, împreună cu. 

  

243. În care dintre serii există numai locuţiuni pronominale:  

a) cine ştie ce, cine ştie cum, te miri cine, te miri ce, Domnia Sa, Măria Ta;  

b) cine ştie ce, cine ştie cine, te miri unde, te miri ce, Domnia Sa, Măria Ta;  

c) cine ştie când, cine ştie cine, te miri cine, te miri ce, Domnia Sa, Măria Ta;  

d) cine ştie ce, cine ştie cine, te miri cine, te miri ce, Domnia Sa, Măria Ta;  

e) cine ştie ce, cine ştie cine, te miri când, te miri ce, Domnia Sa, Măria Ta. 

 

244. Alegeţi seria în care sunt corect interpretate morfologic toate ipostazele 

cuvântului a din enunţurile: Cărţile a doi copii..., a venit, a treia, a de vine este...:  
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a) prepoziţie, verb auxiliar, component al numeralului, pronume demonstrativ;  

b) articol genitival, verb auxiliar, component al numeralului, pronume 

demonstrativ;  

c) prepoziţie, verb auxiliar, articol posesiv, pronume relativ;  

d) articol genitival, verb perfect compus, component al numeralului, pronume 

demonstrativ;  

e) prepoziţie, verb auxiliar, numeral, pronume demonstrativ. 

 

245. Alegeţi seria în care sunt corect interpretate morfologic toate ipostazele 

cuvântului de din enunţurile: de-ar veni; de frică; De, ce  să-i faci?!; a de vine e 

cumnata mea;  

a) prepoziţie, prepoziţie, interjecţie, pronume relativ;  

b) conjuncţie, prepoziţie, interjecţie, pronume demonstrativ;  

c) conjuncţie, prepoziţie, adverb, pronume relativ;  

d) conjuncţie, prepoziţie, interjecţie, pronume interogativ;  

e) conjuncţie, prepoziţie, interjecţie, pronume relativ. 

  

246. Cuvântul subliniat din enunţul Puţinul bine te va ajuta. este:  

a) adverb substantivizat;  

b) adjectiv substantivizat;  

c) substantiv provenit din adverb;  

d) substantiv provenit din adjectiv;  

e) adverb. 

 

247. Cuvântul subliniat din enunţul Ştie de toate, dar la lucrul ăsta nu se pricepe., 

este:  

a) adjectiv substantivizat;  

b) adjectiv pronominal substantivizat;  

c) pronume nehotărât;  

d) substantiv provenit din pronume;  

e) substantiv precedat de prepoziţie. 

 

248. Cuvântul subliniat din enunţul Mai-marii UE caută soluţii pentru a evita 

falimentul Greciei. este:  

a) substantiv simplu;  

b) adjectiv substantivizat;  

c)substantiv compus;  

d) substantiv provenit din adjectiv;  

e) locuţiune substantivală. 

 

249. Care serie de substantive este corect scrisă:  

a) Facultatea de Litere, Catedra de limba română, Caraş-Severin, Albă-ca-

Zăpada, gură-cască;  

b) Facultatea de Litere, Albă ca Zăpada, Vârful Cu Dor, Strada Lungă, gură-

cască;  

c) Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română, Vârful cu Dor, Strada Lungă, 

gură-cască;  

d) Facultatea de Litere, Calea Bucureşti, Vârful cu Dor, Strada Lungă, gură-

cască;  
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e) Facultatea de Litere, Porumbacu de Sus, Vârful cu Dor, strada Lungă, gură 

cască. 

 

250. Care serie conţine numai substantive ale căror variante de plural au sensuri 

diferite:  

a) arce / arcuri, cornuri / coarne / corni, ochi / ochiuri, coate / coturi / coţi, bande 

/ benzi, roate / roţi;  

b) arce / arcuri, cornuri / coarne / corni, ochi / ochiuri, coate / coturi / coţi, bande 

/ benzi, ghiveci / ghiveciuri;  

c) arce / arcuri, cămine / căminuri, cornuri / coarne / corni, ochi / ochiuri, bande 

/ benzi, ghiveci / ghiveciuri, câmpi / câmpuri;  

d) arce / arcuri, vremuri / vremi, cornuri / coarne / corni, ochi / ochiuri, coate / 

coturi / coţi, bande / benzi, calcule / calculi;  

e) arce / arcuri, tuneluri / tunele, cornuri / coarne / corni, ochi / ochiuri, coate / 

coturi / coţi, bande / benzi, ghiveci / ghiveciuri, roate / roţi. 

  

251. Alegeţi seria care conţine substantive proprii scrise corect:  

a) Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Jiu, Târgu-Mureş, Alba Iulia;  

b) Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Târgu-Jiu, Târgu-Mureş, Alba Iulia;  

c) Baia- Mare, Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Jiu, Târgu-Mureş, Alba Iulia;  

d) Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Alba Iulia;  

e) Baia Mare, Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Jiu, Târgu-Mureş, Alba-Iulia. 

  

252. Marcaţi seria în care toate cuvintele subliniate sunt substantive:  

a) Mi-e foame., Răul este lipsa binelui., Iarna asta a durat mult., Doiul meu a 

îngrijorat-o pe bunica.;  

b) Mi-e bine., Răul este lipsa binelui., Iarna asta a durat mult., Doiul meu a 

îngrijorat-o pe bunica.;  

c) Mi-e foame., Răul este lipsa binelui., Iarna e frig., Doiul meu a îngrijorat-o pe 

bunica.;  

d) Mi-e foame., Rău este să lipsească binele., Iarna asta a durat mult., Doiul meu 

a îngrijorat-o pe bunica.;  

e) Mi-e foame., Răul este lipsa binelui., Iarna asta a durat mult., Doi vor să 

plece. 

 

253. Alegeţi seria în care valorile cuvântului drept din enunţurile: Drept cine mă 

iei?, E student la drept., Merge drept înainte., Îl doare piciorul drept. sunt:  

a) adverb, substantiv, adverb, adjectiv;  

b) prepoziţie, substantiv, adverb, adjectiv;  

c) prepoziţie, substantiv, adjectiv, adjectiv;  

d) prepoziţie, adjectiv substantivizat, adverb, adjectiv;  

e) prepoziţie, adverb substantivizat, adverb, adjectiv. 

  

254. Cuvântul un din enunţurile: A aşteptat un ceas., Un băiat plecase, altul, nu., 

Pe stradă trecea un om. este:  

a) articol nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, articol nehotărât;  

b) adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, articol nehotărât;  

c) articol nehotărât, pronume nehotărât, numeral cardinal;  

d) articol nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv nehotărât;  

e) numeral cardinal, adjectiv pronominal nehotărât, articol nehotărât. 
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255. Cuvântul asemenea din enunţurile Lucrează asemenea tuturor., Câştigă 

inteligent, trăieşte asemenea!, Sunt diferiţi sau asemenea?, Nu citeşte un 

asemenea text. este:  

a) prepoziţie, adverb, adjectiv, substantiv;  

b) adverb, adverb, adjectiv, adjectiv;  

c) prepoziţie, adverb, adjectiv, adjectiv;  

d) prepoziţie, adverb, adjectiv, adverb;  

e) adverb, adverb, adverb, adjectiv. 

 

256. Cuvântul mult din enunţurile: Se promit multe., Multe lucruri nu ne convin., 

A trăit mult. Nu multul face binele! este:  

a) pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adverb, substantiv;  

b) substantiv, adjectiv pronominal nehotărât, adverb, substantiv;  

c) pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adverb, adverb;  

d) pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adjectiv, substantiv;  

e) adjectiv nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, adverb, substantiv. 

 

257. Alegeţi seria în care toate adjectivele sunt derivate cu sufixe:  

a) cenuşiu, greoi, puternic, omenos, voios, isteţ;  

b) cenuşiu, greoi, puternic, omenos, voios, glumeţ;  

c) cenuşiu, greoi, harnic, omenos, voios, isteţ;  

d) cenuşiu, greoi, falnic, omenos, voios, isteţ;  

e) cenuşiu, greoi, puternic, omenos, voios, pitic. 

 

258. Care serie conţine cuvinte care pot funcţiona atât ca adverbe, cât şi ca 

adjective?  

a) aşa, altfel, grena,  asemenea, bine;  

b) aşa, altfel, gata, asemenea, vâlvoi;  

c) aşa, altfel, gata, asemenea, uni;  

d) sigur, altfel, gata, roz, bine;  

e) aşa, altfel, gata, asemenea, bine. 

 

259. În care dintre seriile următoare, cuvintele subliniate sunt locuţiuni 

adjectivale:  

a) E într-o ureche., De mic, vorbeşte două limbi., Pare cu scaun la cap.;  

b) Persoanele de faţă sunt excluse., Au făcut reparaţii de mântuială., Unii oameni 

cred în viaţa de apoi.;  

c) Blocul cu pricina e vechi., Şeful e mereu în priză., Are un inel de aur.;  

d) Există cuvinte la modă., O aşchie din topor l-a rănit., E un om dintr-o bucată.;  

e) E un om de cuvânt., Are o casă de lemn., Sunt prieteni la cataramă. 

 

260. În care dintre seriile următoare, substantivele şi adjectivele au forme corecte:  

a) miniştrii noştri, copii zurlii, codrii cenuşii;  

b) miniştri noştri, copii zurlii, codrii cenuşii;  

c) miniştrii noştri, copiii zurlii, codriii cenuşii;  

d) miniştrii noştrii, copii zurlii, codrii cenuşii;  

e) miniştrii noştri,  zurlii copiii, codrii cenuşii. 
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261. În fraza: Adevărul etern, de care nimeni n-ar trebui să se îndoiască, e că 

orice om care munceşte este supus greşelii, însă tot atât de adevărat e că fiecare 

dintre noi ar trebui să înveţe din propriile sale greşeli ca şi din erorile altora. 

sunt:  

a) 6 pronume şi 3 adjective pronominale;  

b) 7 pronume şi 2 adjective pronominale;  

c) 5 pronume şi 3 adjective pronominale;  

d) 4 pronume şi 3 adjective pronominale;  

e) 6 pronume şi 2 adjective pronominale. 

 

262. Alegeţi seria în care toate adjectivele au forme corecte de feminin singular:  

a) pitorescă, livrescă, patriotă, compatrioată, analoagă, omoloagă;  

b) pitorească, livrescă, patriotă, compatriotă, analoagă, omoloagă;  

c) pitorescă, livrescă, patrioată, compatrioată, analogă, omologă;  

d) pitorească, livrească, patrioată, compatrioată, analoagă, omoloagă; e) 

pitorească, livrescă, patriotă, compatrioată, analoagă / analogă, omoloagă / 

omologă. 

 

263. Care este seria care conţine numai adjective incompatibile cu gradele de 

comparaţie:  

a) absolut, brut, etern, fix, final, iniţial, mort, unic, veşnic;  

b) anterior, posterior, superior, mediocru, iniţial, mort, unic, veşnic;  

c) absolut, brut, etern, fix, final, singur, mort, unic, veşnic;  

d) admirabil, atotputernic, enorm, grozav, amărât, unic, veşnic;  

e) arhicunoscut, hipersensibil, răscopt, tare, final, iniţial, mort, unic, veşnic. 

 

264. Care serie conţine construcţii corecte cu numerale:  

a) doi mai, ora douăsprezece, cincisprezece pagini, optsprezece scaune;  

b) doi mai, ora douăsprezece, cinsprezece pagini, optsprezece scaune;   

c) doi mai, ora douăsprezece, cincisprezece pagini, opsprezece scaune;   

d) două mai, ora douăsprezece, cinsprezece pagini, optsprezece scaune;   

e) două mai, ora douăsprezece, cincisprezece pagini, optsprezece scaune. 

 

 265. Precizaţi seria în care toate construcţiile cu numerale sunt corecte:  

a) al zece milioanelea, a zece milioana, al o sutălea, al o mielea, al un milionulea, 

al douăzecilea, al două miilea;  

b) al zece milionulea, a zece milioana, al o sutălea, al o mielea, al un milionulea, 

al douăzecilea, al două miilea;  

c) al zece milionulea, a zecea milioana, al o sutălea, al o mielea, al un milionulea, 

al douăzecelea, al două miilea;  

d) al zece milioanelea, a zece milioana, al o sutelea, al o mielea, al un milionulea, 

al douăzecilea, al două miilea;  

e) al zece milioanelea, a zece milioana, al o sutălea, al o mia, al un milionulea, al 

douăzecelea, al două miia. 

 

266. Alegeţi seria în care cuvântul ce din enunţurile: Ce fete frumoase!, Ce 

faci?, Ştiu ce face., Ce temă ai?, Ce frumoase sunt! este corect interpretat:  

a) adverb interogativ-exclamativ, pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv 

interogativ, adverb interogativ-exclamativ;   
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b) adjectiv interogativ-exclamativ, pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv 

relativ, adverb interogativ-exclamativ;   

c) adjectiv interogativ-exclamativ, pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv 

interogativ, adverb relativ;  

d) adjectiv interogativ-exclamativ, pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv 

interogativ, adjectiv interogativ-exclamativ;   

e) adjectiv interogativ-exclamativ, pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv 

interogativ, adverb interogativ-exclamativ. 

   

267. Alegeţi seria în care cuvântul ce din enunţurile: Citesc ce ziar îmi place., 

Citeşti ce-ţi cade în mână., Stau ce stau şi mă plictisesc., Ce citeşti?, Are un ce 

profit din afacerea asta., „Ce” are multe valori morfologice., De-ai şti ce ne-

am distrat! este corect interpretat:  

a) adjectiv relativ, pronume relativ, pronume relativ, pronume interogativ, adjectiv 

nehotărât, substantiv, adverb;  

b) adjectiv relativ, pronume relativ, adverb, pronume interogativ, adjectiv relativ, 

substantiv, adverb;  

c) adjectiv relativ, pronume relativ, adverb, pronume interogativ, adjectiv 

nehotărât, substantiv, adverb;  

d) adjectiv relativ, pronume relativ, adverb, pronume interogativ, substantiv, 

substantiv, adverb;  

e) adjectiv relativ, pronume relativ, adverb, pronume interogativ, adjectiv 

nehotărât, pronume relativ, pron.relativ. 

  

268. În enunţul Maşina nu e a lui, ci a noastră., cuvintele subliniate sunt:  

a) pronume posesive în genitiv;  

b) pronume personal în genitiv, pronume posesiv în nominativ;  

c) pronume personal în genitiv, pronume posesiv în genitiv;  

d) pronume personal în genitiv, adjectiv posesiv în nominativ;  

e) pronume posesive în nominativ. 

 

269. Alegeţi seria care conţine numai forme corecte ale adjectivului 

pronominal de întărire:  

a) mie însămi, înseşi Ana, însăşi modul de exprimare;  

b) mie însemi, însăşi Ana, însuşi modul de exprimare;  

c) mie însămi, înseşi Ana, însuşi modul de exprimare;  

d) mie însemi, însăşi Anei, însuşi modul de exprimare;  

e) mie însămi, însăşi Ana, însuşi modul de exprimare. 

 

270. Cuvintele subliniate din enunţurile Al tău a plecat., Al lor e premiant., 

Fiul lor e student., Fiul meu e la Bucureşti. sunt:  

a) pronume posesiv, pronume posesiv, pronume personal, adjectiv posesiv;  

b) pronume posesiv, pronume personal, adjectiv posesiv, adjectiv posesiv;  

c) pronume posesiv, pronume personal, pronume personal, pronume personal;  

d) pronume personal, pronume posesiv, pronume personal, adjectiv posesiv;  

e) pronume posesiv, pronume personal, pronume personal, adjectiv posesiv. 

 

271. În versul De eşti tu acela, nu-ţi sunt mumă eu., există:  

a) pronume personal în N., pronume demonstrativ în N., pronume personal în D., 

pronume personal în N.;  
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b) pronume personal în N., adjectiv pronominal demonstrativ în N., pronume 

personal în D., pronume personal în N.;  

c) pronume personal în N., pronume demonstrativ în N., pronume personal în G., 

pronume personal în N.;  

d) pronume personal în N., pronume demonstrativ în Ac., pronume personal în D., 

pronume personal în N.;  

e) pronume personal în N., pronume demonstrativ în N., pronume posesiv în D., 

pronume personal în N. 

 

272. Pronumele şi adjectivele pronominale din textul În fiecare dintre noi 

trăieşte un alt eu. sunt, în ordine:  

a) pronume nehotărât, pronume personal, adjectiv nehotărât, pronume personal;  

b) adjectiv nehotărât, pronume personal, adjectiv nehotărât, substantiv provenit 

din pronume personal;  

c) pronume nehotărât, pronume personal, adjectiv nehotărât, substantiv provenit 

din pronume personal;  

d) pronume nehotărât, pronume personal, substantiv provenit din adjectiv 

nehotărât, pronume personal;  

e) pronume nehotărât, pronume personal, substantiv provenit din adjectiv 

nehotărât, pronume personal. 

 

273. Indicaţi seria cu pronumele care au categoria persoanei:  

a) pronume personale, pronume de politeţe, pronume reflexive, pronume 

demonstrative;  

b) pronume personale, pronume de politeţe, pronume de întărire, pronume 

reflexive, pronume posesive;  

c) pronume personale,  pronume nehotărât, pronume reflexive, pronume posesive;  

d) pronume personale, pronume de politeţe, pronume de întărire, pronume 

relative;  

e) pronume personale, pronume de politeţe, pronume de întărire, pronume 

interogative. 

  

274. Pronumele de politeţe 1. dumitale, 2. dumisale, 3. dumnealui, 4. 

dumneaei, 5. dumnealor, 6. dumneavoastră sunt în cazurile:  

a) G-D (toate);  

b) N, Ac., G, D (toate);  

c) N, Ac., G, D (3,4,5,6) şi G, D (1,2);  

d) N, Ac., G, D (6) şi G, D (1, 2, 3, 4, 5);  

e) G, D (1,2,3,4,5) şi N, Ac. (6). 

 

275. Care serie conţine abrevieri corecte ale pronumelor şi locuţiunilor 

pronominale de politeţe:  

a) dta, d-tale, d-lui, d-ei, d-sa, d-sale, dv., dvs., d-voastră, d-lor;  

b) d-ta, d-tale, dlui, d-ei, d-sa, d-sale, dv., dvs., d-voastră, d-lor;  

c) d-ta, d-tale, dlui, dei, d-sa, d-sale, dv., dvs., d-voastră, d-lor;  

d) dta, dtale, d-lui, d-ei, d-sa, d-sale, dv., dvs., d-voastră, d-lor;  

e) d-ta, d-tale, d-lui, d-ei, d-sa, d-sale, dv., dvs., d-voastră, d-lor. 

 

276. Alegeţi seria în care toate construcţiile cu posesive sunt corecte:  
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a) o vecină de-a mea, o vecină de-a mele, un prieten al meu, un prieten de-ai mei, 

un prieten de-al meu;  

b) o vecină de-a mea, o vecină de-ale mele, un prieten al meu, un prieten de-al 

mei, un prieten de-al meu;  

c) o vecină de-a mea, o vecină de-ale mele, un prieten al meu, un prieten de-ai 

mei, un prieten de-ai meu;  

d) o vecină de-ale mea, o vecină de-ale mele, un prieten al meu, un prieten de-ai 

mei, un prieten de-al meu;  

e) o vecină de-a mea, o  vecină de-ale mele, un prieten al meu, un prieten de-ai 

mei, un prieten de-al meu.  

 

277. Indicaţi seria care cuprinde numai forme corecte:  

a) fetele ăstea, fetei asteia, ăst băiat, ăstui băiat, ălei fete, băieţilor ălor, ăia 

băieţi;  

b) fetele ăstea, fetei ăsteia, ast băiat, astui băiat, ălei fete, băieţilor alora, ăi 

băieţi;  

c) fetele ăstea, fetei asteia, ăst băiat, astui băiat, alei fete, băieţilor ălora, ăi 

băieţi;  

d) fetele astea, fetei ăsteia, ăst băiat, ăstui băiat, ălei fete, băieţilor ălora, ăi 

băieţi;  

e) fetele astea, fetei ăsteia, ăst băiat, ăstui băiatului, ălei fete, băieţilor ăia, ăi 

băieţi. 

 

278. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Spune-i cui va veni. 2.  A uneltit 

împotriva cui se lăudase. 3. Întreabă al cui eşti. 4. Ai cui studenţi aţi fost? 5. 

Proiectul a ceea ce urmează să fac e schiţat. sunt, în ordine: 

a) pronume relativ în N, pronume relativ în G precedat de prepoziţie, pronume 

relativ în G, pronume interogativ în G, pronume relativ compus în Ac. cu 

semnificaţie de G;  

b) pronume relativ în D, pronume relativ în D precedat de prepoziţie, pronume 

relativ în G, pronume interogativ în G, pronume relativ compus în Ac. cu 

semnificaţie de G;  

c) pronume relativ în D, pronume relativ în G precedat de prepoziţie, pronume 

interogativ în G, pronume interogativ în G, pronume relativ compus în Ac. cu 

semnificaţie de G;  

d) pronume relativ în D, pronume relativ în G precedat de prepoziţie, pronume 

relativ în G, pronume interogativ în G, pronume relativ compus în G;  

e) pronume relativ în D, pronume relativ în G precedat de prepoziţie, pronume 

relativ în G, pronume interogativ în G, pronume relativ compus în Ac. cu 

semnificaţie de G. 

 

279. În care serie sunt verbe copulative:  

a) A ajuns cu bine., El s-a făcut doctor., Succesul înseamnă muncă.;  

b) A devenit cochetă., Pare trist., Este bolnav.;  

c) A ieşit afară., A rămas uimit., A ajuns ministru.;  

d) Îmi rămâne de scris., A ajuns mare şef., A fost nemaipomenit.;  

e) Pare străin., Îmi vine văr., S-a făcut noapte. 

 

280. Indicaţi seria în care formele verbale sunt corecte:  

a) adăp, sari, piaptănă, enumăr, înşală, aşază;  
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b) adap, sări, piaptănă, enumer, înşală, aşază;  

c) adăp, sari, pieptănă, enumăr, înşală, aşază;  

d) adăp, sari, pieptănă, enumer, înşeală, aşază;  

e) adăp, sari, piaptănă, enumer, înşală, aşează.  

 

281. Modurile şi timpurile verbelor subliniate din următoarele enunţuri: Fie 

ce-o fi, mă duc., Va fi ştiind oare unde sunt?, Neîndrăznind a-l întreba, a 

renunţat. sunt, în ordine:  

a) imperativ, indic.viitor, indic. prezent, prezum.prezent, gerunziu, inf.prezent;  

b) conj.prezent, cond.opt.prezent, indic. prezent, prezum.prezent, gerunziu, 

inf.prezent;  

c) conj.prezent, indic.viitor, indic. prezent, prezum.perfect, gerunziu, inf.prezent;  

d) conj.prezent, indic.viitor, indic. prezent, prezum.prezent, gerunziu, inf.prezent;  

e) conj.prezent, indic.viitor, indic. prezent, indic.viitor anterior, gerunziu, 

inf.prezent. 

 

282. Verbul a fi  din textul: „...ori c-a fi(1) trăind calul, ori că n-a fi (2) 

trăind..., dat să-ţi fie (3), dar mi-i (4) de-a mirarea...; de unde-a fi (5), de unde 

n-a fi (6), dacă l-oiu găsi, al meu să fie (7)” este, în ordine:  

a) auxiliar (1,2,3), copulativ (4,7), predicativ (5,6);  

b) auxiliar (1,2), copulativ (3,4,7), predicativ (5,6);  

c) auxiliar (1,2,3,5,6), copulativ (4,7);  

d) auxiliar (1,2,3), copulativ (7), predicativ (4,5,6);  

e) auxiliar (1,2,3),  predicativ (4,5,6,7). 

 

283. Verbul a însemna din enunţurile 1. Oare ce însemnă experienţă?; 2. 

Nefiind atent, n-a însemnat tema pentru acasă.; 3. Dacă tace înseamnă că e de 

acord. este, în ordine:  

a) copulativ, copulativ, copulativ;  

b) copulativ, predicativ, copulativ;  

c) predicativ, predicativ, copulativ;  

d) copulativ, predicativ, predicativ;  

e) predicativ, predicativ, predicativ. 

 

284. În enunţul: Studenţii au fost examinaţi şi notaţi. există:  

a) două verbe predicative la diateza pasivă;  

b) un verb predicativ la diateza pasivă şi un nume predicativ (al unui predicat 

nominal incomplet);  

c) două predicate nominale cu nume predicative exprimate prin verbe la participii;  

d) un predicat nominal cu nume predicativ multiplu exprimat prin verbe la 

participiu;  

e) un verb predicativ la diateza pasivă şi un verb predicativ la diateza activă. 

 

285. Care dintre seriile următoare conţine forme verbale corecte:  

a) ei înconjor, el îngenunchează, ea înşeală;  

b) eu continuu, el să arăte, eu înconjur;  

c) eu mă dezbăr, eu deapăn, eu mă legăn;  

d) el înşală, el se leapădă, eu depăn;  

e) ei vreau, ea să preceadă, ei preced. 
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286. Indicaţi seria de verbe corect conjugate din punctul de vedere al limbii 

literare:  

a) eu cosei, tu ţeseseşi, el să iese;  

b) eu cusui, tu ţesesei, el să iasă;  

c) tu adunaseşi, tu ziseseşi, tu merseseşi;  

d) tu sorbisei, tu părusei, tu vrusesei;  

e) noi cosesem, noi ţesesem, noi avurăm. 

 

287. Modurile şi timpurile verbelor din textul Ce ne fu dat să auzim ar fi făcut 

să se cutremure inima cea mai păgână. sunt, în ordine:  

a)  indic. perf.simplu, conj. prezent, cond.opt.prezent, conj. prezent;  

b)  indic. perf., conj. prezent, cond.opt.perfect, conj. prezent;  

c)  indic. perf.compus, conj. prezent, cond.opt.perfect, conj. prezent;  

d)  indic. perf.simplu, conj. prezent, cond.opt.perfect, conj. perfect;  

e)  indic. perf.simplu, conj. prezent, cond.opt.perfect, conj. prezent. 

 

288. În enunţurile: 1. A venit anume, ca să mă certe.; 2. Există o zi anume 

pentru audienţă.; 3. Există forme eliptice de sancţiune, anume cele care se 

reduc la..., cuvântul anume este:  

a) adverb(1,3), adjectiv (2);  

b) adverb (1,2,3);  

c) adverb (1), adjectiv (2,3);  

d) adjectiv (1,2,3);  

e) adjectiv (1), adverb (2,3). 

 

289. În fraza Cum veni, cum mă privi cum priveşti prada., cuvântul cum este:  

a) adverb(1,2,3);  

b) adverb (2), conjuncţie (1,3);  

c) conjuncţie (1), adverb (2,3);  

d) conjuncţie (1,2,3);  

e) adverb de timp (1,2), adverb de mod (3). 

 

290. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Noaptea învaţă.; 2. Noaptea asta 

va repeta.; 3. Dimineţile stă acasă. 4. Toate dimineţile stă acasă. sunt:  

a) adverbe (1,2,3,4);  

b) substantive (1,2,3,4);  

c) adverbe (1,3) şi substantive (2,4);  

d) adverbe (1,2) şi substantive (3,4);  

e) adverbe (1,2,3) şi substantiv (4). 

 

291. Cuvântul când  din enunţurile: 1. Pomii se înclină când într-o parte, când 

într-alta.; 2. Când aş şti, ţi-aş răspunde.; 3. Când pleci?; 4. Nu ştie când 

pleacă.; 5. A plecat pe jos, când ar fi putut lua tramvaiul. sunt, în ordine:  

a) conjuncţie (1,2,5), adverb interogativ (3), adverb relativ (4);  

b) conjuncţie (1,5), adverb interogativ (3), adverb relativ (2,4);  

c) conjuncţie (1,2), adverb interogativ (3), adverb relativ (4,5);  

d) conjuncţie (1,2,5), adverb interogativ (3,4);  

e) conjuncţie (2,5), adverb interogativ (3), adverb relativ (1,4). 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 51 

292. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Cu ochii de sânge, cu barba vâlvoi, 

el zboară şoimeşte.; 2. Deasupra, ninsoare, iar dedesubt, umezeală.; 3. Întâi 

găseşte piaţa, apoi creează produsul!; 4. De două ori e fals: o dată pentru că 

face asta, al doilea, fiindcă nu face doar asta. sunt, în ordine:  

a) adverb de mod (1), adverb de loc (2), numeral cu valoare adverbială (3,4);  

b) adverb de mod (1,2), adverb provenit din numeral (3,4);  

c) adverb de mod (1), adverb de loc (2), numeral (3,4);  

d) adverb de mod (1), adverb de loc (2), adverb provenit din numeral (3), numeral 

(4);  

e) adverbe propriu-zise (1,2,3,4). 

 

293. Cuvântul aproape din enunţurile: 1. Vino aproape!; 2. E aici, pe 

aproape.; 3. Aproape că-mi venea să plâng.; 4. Câştigă aproape 3000 de lei. 

este, în ordine:  

a) adverb de loc (1), adverb de aproximare (2,3,4);  

b) adverb de loc (1,2), verb (3), adverb de aproximare (4);  

c) adverb de loc (1,2), adverb de aproximare (3,4);  

d) adverb de loc (1), adverb de aproximare (2,4), verb (3);  

e) adverb de loc (1,2,3), adverb de aproximare (4). 

 

294. Cuvântul mai din enunţurile: 1. Ce mai citeşti?; 2. Mai toate drumurile 

sunt proaste.; 3. Mi-e mai bine.; 4. Mai că-ţi venea să-ţi iei lumea în cap!; 5. 

Mai ieri erai copil. 6. O să-ţi explic mai cu vorbe, mai cu schiţe. este, în 

ordine:  

a) adverb (1), adverb de aproximare (2,4,5), formant al comparativului de 

superioritate (3), conjuncţie (6);  

b) adverb de aproximare (1,2,4,5), formant al comparativului de superioritate (3), 

conjuncţie (6);  

c) adverb (1), adverb de aproximare (2,4,5,6), formant al comparativului de 

superioritate (3);  

d) adverb (1,3), adverb de aproximare (2,4,5), conjuncţie (6);  

e) adverb (1,2,3,4,5), conjuncţie (6). 

 

295. Cuvântul înainte(a) din enunţurile: 1. A venit înainte.; 2. A venit înaintea 

lui.; 3. A ajuns înaintea-i. este, în ordine:  

a) adverb (1,2,3);  

b) adverb (1), prepoziţie cu G (2), prepoziţie cu D (3);  

c) adverb (1), prepoziţie cu D (2), prepoziţie cu G (3);  

d) adverb (1), prepoziţie cu G (2,3);  

e) adverb (1,3), prepoziţie cu G (2). 

 

296. Cazul cerut de prepoziţia a în enunţurile: 1. tatăl a trei copii; 2. preţul a 

ceea ce e bun; 3. fluieră a pagubă; 4. graţie a ceea ce ştiu este:  

a) Ac. cu sens de G (1,2,3,4);  

b) G (1,2,3,4);  

c) Ac cu sens de G (1,2), Ac. (3), Ac cu sens de D (4);  

d) Ac cu sens de G (1,2,4), Ac (3);  

e) Ac cu sens de G (1,4), Ac (2,3). 

 

297. Care dintre seriile următoare cuprinde numai locuţiuni prepoziţionale:  
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a) în favoarea, cu intenţia, pe cale de;  

b) în faţa, în loc de, în urmă cu;  

c) împreună cu, cu gândul, în urma;  

d) cu ideea, pe baza, alături de;  

e) în situaţia, în vederea, în scopul. 

 

298. Câte conjuncţii şi câte locuţiuni conjuncţionale sunt în textul: Merge ca şi 

cum nu s-ar grăbi, dar ca şi când ar vrea să ajungă mai repede, chit că 

gându-i zboară mereu la tine.:  

a) 6 conjuncţii, 1 locuţiune conjuncţională;  

b) 3 locuţiuni conjuncţionale, 2 conjuncţii;  

c) 5 conjuncţii, 2 locuţiuni conjuncţionale;  

d) 7 conjuncţii;  

e) 3 locuţiuni conjuncţionale, 1 conjuncţie. 

 

299. Indicaţi care dintre cuvintele următoare: 1. Zău?!¸2. Drace!, 3. Amin!; 4. 

Ajutor!; 5. Alo!; 6. Jos! 7. Servus!; 8. Poftim!; 9. Stop!; 10. Ura! sunt 

interjecţii:  

a) interjecţii (1,3,5,7,8,10);  

b) interjecţii (1,2,3,5,7,8,10);  

c) interjecţii (1,3,5,8,10);  

d) interjecţii (toate);  

e) interjecţii (1,2,3,4,5,8).  

 

300. Care dintre îmbinările următoare: 1. Ei bine!; 2. Da de unde!; 3. Nu 

zău?!; 4. Ia te uită!; 5. Păcatele mele!; 6. Hodoronc-tronc!; 7. Pe naiba!; 8. 

Doamne fereşte!; 9. Trosc-pleosc!; 10. La dracu! sunt locuţiuni interjecţionale:  

a) locuţiuni interjecţionale (1,2,3,4,5,7,8,10), interjecţii compuse (6,9);  

b) locuţiuni interjecţionale (toate);  

c) locuţiuni interjecţionale (4,5,7,8,10), interjecţii compuse (6,9), interjecţii şi alte 

părţi de vorbire (1,2,3);  

d) locuţiuni interjecţionale (7,8,10), interjecţii (1,2,3,4,5,6,9);  

e) locuţiuni interjecţionale (5,8), interjecţii (1,2,3,4,6,7,9,10). 

 

301. Care este interpretarea corectă a cuvintelor subliniate din textul: Noi am 

plecat înainte de a fi venit voi.:  

a) adverb, prepoziţie, verb la infinitiv perfect, pronume;  

b) locuţiune prepoziţională, verb la infinitiv perfect, pronume;  

c) prepoziţie compusă, verb la infinitiv perfect, pronume;  

d) locuţiune prepoziţională, verb la infinitiv prezent, diateza pasivă, pronume;  

e) prepoziţie, prepoziţie, verb la infinitiv perfect, pronume. 

 

302. Cuvintele subliniate din textul În ceea ce priveşte inteligenţa lui, 

lucrurile sunt clare. sunt:  

a) prepoziţie, pronume relativ compus, verb la indic. prezent, substantiv, pronume 

personal în D;  

b) prepoziţie, pronume demonstrativ, pronume relativ, verb indic.prezent, 

substantiv, pron.personal în G;  

c) locuţiune prepoziţională, substantiv, pron.personal în G;  

d) locuţiune prepoziţională, substantiv, pron.posesiv în G;  
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e) locuţiune prepoziţională, substantiv, adj.pron.posesiv în G. 

 

303. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Dorinţa lui de a fi fost premiat s-a 

împlinit.; 2. Dorinţa lui de a fi fost premiant în fiecare an dezvăluia o ambiţie 

teribilă. sunt:  

a) prepoziţie, verb la inf.perf.diateza pasivă (1); prepoziţie, verb copulativ la 

inf.perf., substantiv (2);  

b) prepoziţie, verb la inf.prez.diateza pasivă (1); prepoziţie, verb copulativ la 

inf.perf., substantiv (2);  

c) prepoziţie, verb la inf.perf.diateza pasivă (1); prepoziţie, verb copulativ la 

inf.prez., substantiv (2);  

d) prepoziţie, verb la inf.perf.diateza pasivă (1); prepoziţie, verb copulativ la 

inf.perf., adjectiv (2);  

e) prepoziţie, verb la inf.perf.diateza pasivă (1); prepoziţie, verb copulativ la 

indic.viitor anter., substantiv (2). 

 

304. În ce fel de locuţiuni se află substantivul cap din exemplele: 1. a-i trece 

prin cap, 2. a se da peste cap, 3. căzut în cap, 4. vai de capul..., 5. în capul 

(străzii), 6. bătaie de cap, 7. cu cap, 8. cu noaptea-n cap, 9. odată cu capul, 

10. cap în cap:  

a) loc.substantivală (6), loc.adj.(3,7), loc.verbale (1,2,), loc.prepoz. (5), loc.adv. 

(8,9,10), loc.interj. (4);  

b) loc.substantivale (6,8), loc.adj.(3,7), loc.verbale (1,2,), loc.prepoz. (5), loc.adv. 

(9,10), loc.interj. (4);  

c) loc.substantivale (6), loc.adj.(3,4,7), loc.verbale (1,2,), loc.prepoz. (5), loc.adv. 

(8,9,10); 

d) loc.adj.(3,6,7), loc.verbale (1,2,), loc.prepoz. (5), loc.adv. (8,9,10), loc.interj. 

(4);  

e) loc.substantivale (6), loc.adj.(3,7), loc.verbale (1,2,), loc.prepoz. (4,5), loc.adv. 

(8,9,10).  

  

305. Algeţi varianta corectă de analiză morfologică a cuvintelor subliniate din 

enunţul Dată fiind situaţia, nu mai sunt şanse.:  

a) verb la gerunziu, diateza pasivă, substantiv;  

b) participiu, verb copulativ la gerunziu, substantiv;  

c) loc.verbală la gerunziu, substantiv;  

d) participiu, verb predicativ la gerunziu, substantiv;  

e) loc.prepoziţională, substantiv.   

 

306. Alegeţi varianta corectă de analiză morfolgică a cuvintelor subliniate din 

textele: 1. În preajma lui nu se vedea nimeni., 2. În preajmă-i...,3. În preajma 

sa...:  

a) loc.prepoz.(1,2,3), pron.personal în G (1), pron.pers. în D (2), adj.posesiv în 

Ac(3);  

b) loc.prepoz.(1,2,3), pron.personal în G (1,2), adj.posesiv în Ac(3);  

c) loc.prepoz.(1,2,3), pron.personal în G (1), pron.pers. în D (2), pron.posesiv în 

Ac(3);  

d) loc.prepoz.(1,2,3), pron.personal în G (1), pron.pers. în D (2), adj.posesiv în G 

(3);  
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e) loc.prepoz.(1,2,3), pron.personal în G (1), pron.pers. în D (2), adj.posesiv în 

D(3). 

 

307. Cuvântul tot din enunţurile: 1. A spus tot., 2. Tot omul ştie acest lucru., 3. 

Totul îmi pare frumos., 4. Îmi tot spune că l-ai uitat., 5. I-a salutat pe toţi 

invitaţii. este:  

a) adj.pron.nehotărât (2,5), substantiv provenit din pron.nehotărât (1,3), adverb 

(4);  

b) pron.nehotărât (1), adj.pron.nehotărât (2,5), substantiv provenit din 

pron.nehotărât (3), adverb (4);  

c) pron.nehotărât (1,3), adj.pron.nehotărât (2,5), adverb (4);  

d) pron.nehotărât (1,4), adj.pron.nehotărât (2,5), substantiv provenit din 

pron.nehotărât (3);  

e) pron.nehotărât (1), adjectiv (2), adj.pron.nehotărât (5), substantiv provenit din 

pron.nehotărât (3), adverb (4). 

 

308. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. L-au bătut măr., 2. E frumoasă 

foc., 3. Termin cursul şi vorbim după., 4. E beat criţă., 5. Merge ce merge şi 

se opreşte. sunt:  

a) adverbe provenite din substantive (1,2), adverb (4), adverb provenit din 

prepoziţie (3), adverb provenit din pron.relativ (5);  

b) adverbe provenite din substantive (1,2,4), adverb (3), adverb provenit din 

pron.relativ (5);  

c) adverbe provenite din substantive (1,2,4), adverb provenit din prepoziţie (3), 

adverb provenit din pron.relativ (5);  

d) adverbe provenite din substantive (1,2), adverb provenit din prepoziţie (3,4), 

adverb provenit din pron.relativ (5);  

e) adverbe provenite din substantive (1,2,4), adverb provenit din prepoziţie (3), 

adverb (5). 

  

309. Substantivele subliniate din enunţurile: 1. Îi dau elevului o carte., 2. E o 

activitate prielnică sănătăţii., 3. Bravo elevilor harnici!, 4. Trimiterea de 

ajutoare sinistraţilor a decurs bine. sunt în cazul:  

a) D (1,2,3,4);  

b) D (1,3), G (2,4);  

c) D (1), G (2,3,4);  

d) D (1,2,3), G (4);  

e) D (1,4), G (2,3). 

 

310. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. tată a doi copii; 2. echivalentul a 

doi euro; 3. eticheta a numeroase produse; 4. miroase a parfum. sunt în 

cazul: 

a) Ac echivalent cu G (1,2,3,4);  

b) Ac echivalent cu G (1,2), Ac (3,4);  

c) Ac echivalent cu G (1,3), Ac (2,4);  

d) Ac echivalent cu G (1,2,3), Ac (4);  

e) Ac (1,2,3,4). 

  

311. În care serie sunt numai substantive colective:  

a) familie, popor, duzină, grup, cremă; 
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b) familie, doză, pachet, grup, palmares;  

c) familie, popor, duzină, grup, palmares;  

d) bănet, tineret, duzină, trib, cutie;  

e) familie, turmă, cuşcă, grup, palmares. 

 

312. În care enunţuri există substantive provenite din alte părţi de vorbire: 1. E 

iute foc., 2. S-a dus glonţ acasă., 3. Juca fripta., 4. Mi-a plăcut intrândul 

casei., 5. În sinea lui crede ce-i spui.  

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

b) 3,4,5;  

c) 2,3,4,5;  

d) 3,4;  

e) 4,5. 

 

313. În care dintre seriile următoare sunt numai adjective invariabile:  

a) bleu, maro, cumsecade, atroce, vivace;  

b) tenace, eficace, oliv, corai, lila;  

c) roz, violet, grena, sepia, latino;  

d) precoce, perspicace, rapace, doldora, gri;  

e) locvace, crem, pepit, june, şic. 

 

314. În care serie  se realizează ideea de superlativ absolut prin alte mijloace 

decât cele gramaticale:  

a) extrem de clară, neobişnuit de vesel, oricât de sistematică, frumoasă de speriat, 

frântă de obosită;  

b) extrem de clară, neobişnuit de vesel, frumoasă de pică, frumoasă de speriat, 

frântă de obosită;  

c) extrem de clară, neobişnuit de vesel, cât de iute, frumoasă de speriat, frântă de 

obosită;  

d) extrem de clară, neobişnuit de vesel, mai din topor, frumoasă de speriat, frântă 

de obosită;  

e) extrem de clară, neobişnuit de vesel, căldicel, frumoasă de speriat, frântă de 

obosită. 

 

315. În care dintre seriile următoare există, alături de substantive, numai 

adjective provenite din alte părţi de vorbire:  

a) mâncare încălzită, valori crescânde, asemenea oameni, petrecere super;  

b) filmul văzut, om mergând, astfel de gafă, produse bio; c) mâncare aburind, 

acord de facto, mălai extra;  

d) femei copile, fiinţă gemând, tehnică audio;  

e) temă gata, profesor super, femei bine, poziţia şezând. 

 

316. În care dintre seriile următoare sunt numai locuţiuni pronominale 

nehotărâte:  

a) care mai de care, cu toate că, naiba ştie ce, câte şi mai câte;  

b) care mai de care, cu toţii, pe naiba, câte şi mai câte;  

c) care mai de care, cu toţii, naiba ştie ce, câte şi mai câte;  

d) care mai de care, cu tot, naiba ştie ce, câte şi mai câte;  

e) care mai de care, cu... cu tot, naiba ştie ce, câte şi mai câte. 
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317. Pronumele personal nu are funcţie sintactică în:  

a) A luat-o la fugă., A dat-o în poartă.,N-o mai duce mult, căci e tare bătrân., S-au 

plictisit şi au şters-o.;  

b) A luat-o la sănătoasa., Le are cu matematica.,N-o mai duce mult, căci e tare 

bătrân., Au şters-o pe uşa din dos.;  

c) A luat-o la întrebări., A dat-o în bară.,N-o mai duce mult, căci e tare bătrân., S-

au plictisit şi au şters-o.;  

d) A luat-o la fugă., A dat-o în bară.,N-o mai duce la teatru., S-au plictisit şi au 

şters-o.;  

e) A luat-o la fugă., A dat-o în bară.,N-o mai duce mult, căci e tare bătrân., Au 

şters-o de pe listă. 

 

318. În care dintre serii, pronumele demonstrative (varianta populară) au 

forme corecte:  

a) ăsta, asta, asteia, astea;  

b) ăsta, asta, ăsteia, ăstea;  

c) ăsta, asta, ăsteia, astea;  

d) astora, asta, ăsteia, astea;  

e) ăsta, asta, asteia, astea. 

 

319. În care dintre serii, pronumele demonstrative (varianta populară) au 

forme corecte:  

a) aluia, ăia, aia, alea;  

b) ăla, aleia, aia, alea;  

c) ăla, ăia, aia, alora;  

d) ăla, ăia, aia, ălea;  

e) ăla, ăia, aia, alea. 

 

320. În care dintre serii există numai pronume nehotărâte:  

a) altul, câţiva, oricare, altcineva, atâţia, cutare;  

b) altul, câţiva, oricum, altcineva, atâţia, cutare;  

c) alt, câţiva, oricare, altcineva, atâţia, cutare;  

d) altul, câţiva, oricare, altcumva, atâţia, cutare;  

e) altul, câţiva, oricare, altcineva, vreun, cutare. 

 

321. Numeralul ordinal corespunzător numeralului cardinal un milion este:  

a) al un milioanelea;  

b) al milioanelea;  

c) al un milion;  

d) al unui milion;  

e) al un milionulea. 

 

322. În care dintre serii, statutul morfologic al cuvintelor? 1. designer; 2. on-

line; 3. anapoda; 4. no man’s land este corect?  

a) subst. (1,2,3,4);  

b) adj. (1), subst. (2,3,4);  

c) adj. (1), loc.adj. (2), adv. (3) subst. (4);  

d) subst. (1,4), loc.adj./adv. (2), adv. (3);  

e) subst. (1), loc.adj. (2), adj. (3), subst. (4). 
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323. În care dintre serii, toate substantivele denumesc agentul?  

a) cizmar, dogar, dar;  

b) agrar, acţionar, anticar;  

c) barbar,  sobar, chenar;  

d) fugar, pamfletar, revoluţionar;  

e) portuar, berar, bişniţar. 

 

324. În care dintre serii, toate substantivele au sens colectiv?  

a) argintărie, bostănărie, nucet;  

b) călărie, ciorăpărie, puiet; 

c) chinezărie, mărunţiş, seceriş;  

d) vorbărie,  stejăriş, suiş;  

e) bănet, măcriş, desiş. 

 

325. În care dintre serii, toate substantivele sunt augmentative?  

a) băietan, puştan, copilandru;  

b) puiandru, băieţoi, policandru;  

c) iepuroi, flăcăiandru, coriandru;  

d) broscoi, găzdoi, piţigoi;  

e) muscoi, văduvoi, gunoi. 

 

326. În care dintre serii, toate substantivele au sens abstract?  

a) răutate, apucătură, acreală;  

b) afumătură, untură, şiretenie;  

c) pardoseală, astenie,  zgârcenie;  

d) agitaţie, bătătură, fiinţă;  

e) dârzenie, rubedenie, sârguinţă. 

 

327. În care dintre serii, toate substantivele sunt diminutive?  

a) copilaş, mijlocel, aripioară;  

b) băieţel, drapel, cuţitaş;  

c) panel, aţică, furnică;  

d) brânzoaică, portofel, fiţuică;  

e) cărticică, şniţel, curticică.  

 

328. În care dintre serii, toate substantivele sunt moţionale, indicând o fiinţă de 

sex opus celei denumite de cuvântul de bază?  

a) curcan, motan, pufoaică;  

b) gâscan, bărzoi, broscoi;  

c) prietenă, cintezoi, ţărănoi;  

d) croitoreasă, mierloi, porc;  

e) vulpoi, preoteasă, orzoaică. 

 

329. Care dintre cuvintele: 1. abuz; 2. a acoperi; 3. a bate; 4. cameră sunt 

polisemantice!  

a) niciunul;  

b) 1;  

c) 1,2;  

d) 1,2,3;  

e) 1,2,3,4. 
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330. Substantivele 1. încurcă-lume; 2. gură-cască; 3. pierde-vară; 4. lapte-de-

pasăre sunt de genul:  

a) neutru (1,2,3,4);  

b) masculin (1,2,3,4);  

c) masculin-feminin (1,2,3) şi masculin (4);  

d) feminin (1,2,3), neutru (4);  

e) feminin (1,2,3), masculin (1). 

 

331. Îşi modifică forma în flexiune toate substantivele compuse din seria:  

a) lasă-mă-să-te-las, dreptunghi, bunăstare;  

b) omucidere, viţă-de-vie, cuvânt-cheie;  

c) coate-goale, triplusalt, floarea-soarelui;  

d) metalazbest, gură-spartă, piatră-vânătă;  

e) câine-lup, bună-cuviinţă, pierde-vară. 

 

332. Care serie cuprinde numai structuri fixe cu substantive colective: 

a) ciorchine de struguri, stol de păsări, cireadă de vite, muşuroi de furnici;  

b) plasă de peşti, recif de corali, turmă de nori, haită de lupi;  

c) pachet de ţigări, duzină de chibrituri, herghelie de cai, droaie de copii;  

d) roi de insecte, miere de albine, pâlc de arbori, morman de treburi;  

e) cârd de gâşte, bon de lemne, vraf de acte, duzină de probleme. 

 

333. Sunt scrise corect toate substantivele proprii din seria:  

a) Războiul de Independenţă, Teatrul Naţional, 1 Decembrie, Dicţionarul 

explicativ al limbii române;  

b) bulevardul Nicolae Bălcescu, Şoseaua Mihai Bravu, judeţul Olt, America de 

Nord;  

c) Statele Unite ale Americii, Ziua internaţională a Femeii, Popeşti-Leordeni, 

Ursa-Mare;  

d)  Evul Mediu, Primul război mondial, Facultatea de Drept, Palatul 

Parlamentului;  

e) Arcul de triumf, Editura Academiei, Camera Deputaţilor, Schimbarea la Faţă. 

 

334. În care serie, toate îmbinările lexicale sunt numai locuţiuni:  

a) de pomină, de seamă, de-o şchioapă, de basm;  

b) un pic de, de-a-n-picioarelea, de-a dura, de dimineaţă;  

c) de-a buşilea, în trombă, pe ducă, la ţanc;  

d) pe sponci, la mâna a doua, de toată mâna, de fier;  

e) de mama focului, fel de fel, ieşit din comun, gata de plecare. 

 

335. În care serie, toate adjectivele au patru forme flexionare:  

a) bun, acru, greu, adânc;  

b) înalt, amplu, asiduu, lung;  

c) castaniu, alb, dublu, negru;  

d) ilustru, rău, sacru, suplu;  

e) roşu, bătrân, nou, tânăr. 

 

336. În care serie, toate adjectivele au trei forme flexionare:  

a) adânc, antic, inamic;  
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b) boieresc, mic, argintiu;  

c) românesc, tare, straniu;  

d) nou, vechi, cărămiziu;  

e) ambiguu, definitoriu, ajutător. 

 

337. În care serie, toate adjectivele au două forme flexionare:  

a) dulce, mare, vechi;  

b) limpede, călare, feroce;  

c) fierbinte, moale, precoce;  

d) subţire, verde, atroce;  

e) amărui, verzui, obligatoriu. 

 

338. În care serie, toate adjectivele sunt invariabile:  

a) bleu, gri, maro;  

b) corai, mov, violet;  

c) oranj, bej, străvechi;  

d) bleumarin, roz, dibaci;  

e) vernil, havan, vioi. 

 

339. Care dintre serii cuprinde adjective la superlativul absolut exprimat prin 

alte procedee decât cele gramaticale:  

a) rarisim, arhicunoscut, prost de dă în gropi;  

b) hipersensibil, răscopt, răsfoit;  

c) străvechi, străveziu, prost de te cruceşti;  

d) supraaglomerat, supraîncălzit, supranumit;  

e) ultracentral, ultrarafinat, ultragiat. 

 

340. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. A luat zece.; 2. Şase! vine profesorul!; 3. Unsprezecele trimis pe 

teren a câştigat.; 4. Vine pe 25.?  

a) cm / subst. în Ac (1); fără funcţie sintactică / interjecţie (2); sb / subst. în N (3); 

ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

b) cd / subst. în Ac (1); pred.vb. / interjecţie (2); sb / subst. în N (3); ct / subst. în 

Ac precedat de prepoz. (4);  

c) cd / subst. în Ac (1); fără funcţie sintactică / interjecţie (2); sb / numeral 

cardinal în N (3); ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

d) cd / numeral cardinal în Ac (1); fără funcţie sintactică / interjecţie (2); sb / 

subst. în N (3); ct / numeral cardinal în Ac precedat de prepoz. (4);  

e) cd / subst. în Ac (1); fără funcţie sintactică / interjecţie (2); sb / subst. în N (3); 

ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (4). 

 

341. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Primul  dintre candidaţi a reuşit.; 2. Urcă în vagonul al doilea.; 3. 

Întâi învaţă, apoi scrie.; 4. Le-a dat cărţi la trei dintre copii.?  

a) sb / numeral cardinal în N (1); atr.adj. / numeral ordinal (2); ct / adv. provenit 

din numeral ordinal (3); ci / numeral cardinal în Ac cu sens de D (4);  

b) sb / numeral ordinal în N (1); atr.subst. / numeral ordinal (2); ct / adv. provenit 

din numeral ordinal (3); ci / numeral cardinal în Ac cu sens de D (4);  

c) sb / numeral ordinal în N (1); atr.adj. / numeral ordinal (2); ct / adv. provenit 

din numeral ordinal (3); ci / numeral cardinal în Ac cu sens de D (4);  
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d) sb / numeral ordinal în N (1); atr.adj. / numeral ordinal (2); ct / numeral ordinal 

(3); ci / numeral cardinal în Ac cu sens de D (4);  

e) sb / numeral ordinal în N (1); atr.adj. / numeral ordinal (2); ct / adv. provenit 

din numeral ordinal (3); ci / numeral cardinal în D (4). 

 

342. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. A pus mâna pe avere.; 2. A sărbători 1 mai dormind pe plajă e mai 

bine decât muncind la serviciu.; 3. Cartea e utilă celor interesaţi să studieze 

dreptul.?  

a) ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comparativ / verb la gerunziu 

precedat de adv. cu valoare de prepoz. (2); ci / pron.demonstr. în D şi atr. adj. / 

adj. participial (3);  

b) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comparativ / verb la gerunziu 

precedat de adv. cu valoare de prepoz. (2); ci / pron.demonstr. în D şi atr. adj. / 

adj. participial (3);  

c) ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comparativ / verb la gerunziu 

precedat de adv. cu valoare de prepoz. (2); ci / pron.demonstr. în D şi atr. adj. / vb 

la participiu (3);  

d) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); sb / verb la gerunziu precedat de adv. 

cu valoare de prepoz. (2); ci / pron.demonstr. în D şi atr. adj. / adj. participial (3);  

e) ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comparativ / verb la gerunziu 

precedat de adv. cu valoare de prepoz. (2); ci / subst. provenit din participiu (3). 

 

343. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Nu ai voie aici fără invitaţie; 2. Fiind bucuros, a acceptat laudele.; 

3. Am o plantă, ale cărei frunze se îngălbenesc.?  

a) ci/ subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cz / vb la gerunziu şi np / adj. (2); 

atr.pron.genitival / pron. rel. în G (3);  

b) cond / subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cz / vb la gerunziu şi np / adj. (2); 

atr.pron.genitival / pron. rel. în G (3);  

c) cond / subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cz / vb la gerunziu, adj. (2); 

atr.pron.genitival / pron. rel. în G (3);  

d) cm / subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cz / vb la gerunziu şi np / adj. (2); 

atr.pron.genitival / pron. rel. în G (3);  

e) cond / subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cz / vb la gerunziu şi np / adj. (2); 

atr.pron.genitival / adj. pron. rel. în G (3). 

 

344. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Nu te supăra pe el!; 2. A aşteptat o oră. 3. A venit de dragul ei. ?  

a) ci / pron.pers.în Ac (1); atr.adj / numer.cardinal cu val. adj. şi ct / subst. în Ac 

(2); cs / pron pers. în G precedat de loc.prepoz. (3);  

b) cd / pron.pers.în Ac (1); atr.adj / numer.cardinal cu val. adj. şi ct / subst. în Ac 

(2); cs / pron pers. în G precedat de loc.prepoz. (3);  

c) ci / pron.pers.în Ac (1); ct / subst. în Ac art.nehot. (2); cs / pron pers. în G 

precedat de loc.prepoz. (3);  

d) ci / pron.pers.în Ac (1); atr.adj / numer.cardinal cu val. adj. şi ct / subst. în Ac 

(2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. şi  atr.pron.genitival / pron.pers. în G (3);  

e) ci / pron.pers.în Ac (1); atr.adj / numer.cardinal cu val. adj. şi ct / subst. în Ac 

(2); cz / pron pers. în G precedat de loc.prepoz. (3).  
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345. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cânt de dragul cui mi-e drag.; 2. Nu se moare din asta.; 3. În lipsă 

de altceva, a ales această meserie.?  

a) cz / pron.rel. în G precedat de loc.prepoz. (1); cz / pron.demonstr. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / pron. nehot. precedat de loc.prepoz.(3); b) sb / 

pron.rel. în G precedat de loc.prepoz. (1); cz / pron.demonstr. în Ac precedat de 

prepoz. (2); cz / pron. nehot. precedat de loc.prepoz.(3); c) cs / pron.rel. în G 

precedat de loc.prepoz. (1); cz / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz. (2); 

cond / pron. nehot. precedat de loc.prepoz.(3);  

d) cz / pron.rel. în G precedat de loc.prepoz. (1); cz / pron.demonstr. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr. pron. / pron. 

nehot. precedat de prepoz.(3);  

e) sb / pron.rel. în G precedat de loc.prepoz. (1); ci / pron.demonstr. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / pron. nehot. precedat de loc.prepoz.(3). 

 

346. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Primii paşi spre a te însănătoşi…; 2. Are documentele necesare în 

vederea prelungirii vizei.; 3. Cutreieră oraşul în speranţa că-i va da de 

urmă.?  

a) cs / vb la inf.prez. precedat de prepoz. (1); cs / subst. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

b) atr.vb / vb la inf.prez. precedat de prepoz. (1); ci / subst. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) atr.vb / vb la inf.prez. precedat de prepoz. (1); cs / subst. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) atr.vb / vb la inf.prez. precedat de prepoz. (1); cs / subst. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cl / vb la inf.prez. precedat de prepoz. (1); cs / subst. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (3). 

 

347. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Instituţiile abilitate în acest scop vor decide.; 2. Am vrut să ajung 

la timp, drept care am luat un taxi.; 3. Învăţând, vei fi mai bun.?  

a) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); cs / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cond. / vb la gerunziu (3);  

b) ci / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); cs / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cond. / vb la gerunziu (3);  

c) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); cs / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cz / vb la gerunziu (3);  

d) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); cz / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cond. / vb la gerunziu (3);  

e) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); cs / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); ct / vb la gerunziu (3). 

 

348. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cu sacrificiu, ar putea câştiga.; 2. Vrând-nevrând, tot ne vom 

întâlni.; 3. A lipsit fără a fi bolnav.?  

a) cv / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cv /loc.adv. (2); cv / vb la inf.prez. şi 

np / adj. (3);  
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b) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cv /loc.adv. (2); cv / vb la inf.prez. şi 

np / adj. (3);  

c) cond / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm /loc.adv. (2); cv / vb la inf.prez. 

şi np / adj. (3);  

d) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cm /loc.adv. (2); cv / vb la inf.prez. şi 

np / adj. (3);  

e) cond / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); cv /loc.adv. (2); cv / vb la inf.prez. 

şi np / adj. (3). 

 

349. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. E destul de prost pentru a nu înţelege nimic.; 2. Spre mirarea 

tuturor, a fost punctual.?  

a) cs / vb la inf.prez, precedat de prepoz. (1); cns / subst. în Ac precedat de prepoz. 

şi atr.pron.genitival / pron. nehot. în G (2);  

b) cns / vb la inf.prez, precedat de prepoz. (1); cns / pron. nehot. în G precedat de 

loc.prepoz. (2);  

c) cs / vb la inf.prez, precedat de prepoz. (1); cns / pron. nehot. în G precedat de 

loc.prepoz. (2);  

d) cns / vb la inf.prez, precedat de prepoz. (1); cns / subst. în Ac precedat de 

prepoz. şi atr.pron.genitival / pron. nehot. în G (2);  

e) cz / vb la inf.prez, precedat de prepoz. (1); cns / subst. în Ac precedat de 

prepoz. şi atr.pron.genitival / pron. nehot. în G (2). 

 

350. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Ei sunt doi.; 2. Cel reclamat e Vasile.; 3. Vorbă lungă, sărăcia 

omului.?  

a) np /numer.cardinal (1), subst. propriu (2), subst. comun (3);  

b) np /numer.cardinal (1), sb / subst. propriu (2), np /subst. comun (3);  

c) np /numer.cardinal (1), subst. propriu (2), sb / subst. comun (3);  

d) np /numer.cardinal (1), subst. propriu (2), cd / subst. comun (3);  

e) np /numer.cardinal (1), sb / subst. propriu (2), cd/ subst. comun (3). 

 

351. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cum e casa?; 2. Prăjitura e arsă.; 3. El s-a făcut mare.?  

a) np / adv.rel. (1), adj. participial (2), adj. propriu-zis (3);  

b) np / adv.interog. (1), pred.vb diateza pasivă  (2), adj. propriu-zis (3);  

c) np / adv.interog. (1), adj. participial (2), adj. propriu-zis (3);  

d) np / adv.interog. (1), vb la participiu (2), cm / adj. propriu-zis (3);  

e) cm / adv.interog. (1), np / adj. participial (2), np / adj. propriu-zis (3). 

 

352. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Are de toate.; 2. El e mai sănătos acum decât atunci.; 3. Bravo cui 

a terminat!?  

a) cd / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); ct / adv. (2); sb / pron.rel. în D 

(3);  

b) cd / adj. pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comp. / adv. (2); sb / 

pron.rel. în D (3);  

c) cd / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comp. / adv. (2); ci / pron.rel. 

în D (3);  
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d) atr.pron.prepoz. / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comp. / adv. 

(2); sb / pron.rel. în D (3);  

e) cd / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); cm comp. / adv. (2); sb / 

pron.rel. în D (3). 

 

353. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Mi-e lehamite.; 2. Vai de ei; 3. E rapid ca vântul. ?  

a) ci / pron.pers., pers. I sg în D, sb / subst. în N (1); np / interj.pred., ci / pron. 

pers. pers. III pl în Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

b) ci / pron.pers., pers. I sg în D, cm / subst. în N (1); np / interj.pred., ci / pron. 

pers. pers. III pl în Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

c) ci / pron.pers., pers. I sg în D, sb / subst. în N (1); pred.vb. / interj.pred., ci / 

pron. pers. pers. III pl în Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

d) ci / pron.pers., pers. I sg în G, sb / subst. în N (1); np / interj.pred., ci / pron. 

pers. pers. III pl în Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

e) ci / pron.pers., pers. I sg în D, sb / subst. în Ac (1); np / interj.pred., ci / pron. 

pers. pers. III pl în Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3). 

 

354. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Îţi pare rău de ceva.; 2. I s-a făcut somn.; 3. Continuă a ploua.?  

a) fără funcţie sintact. / pron.pers. în D, ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. 

(1); sb / subst. în N (2); sb / vb., inf.prez. (3);  

b) ci / pron.pers. în D, ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); cd / subst. în 

N (2); sb / vb., inf.prez. (3);  

c) ci / pron.pers. în D, ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); sb / subst. în 

N (2); cd / vb., inf.prez. (3);  

d) ci / pron.pers. în D, ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); sb / subst. în 

N (2); sb / vb., inf.prez. (3);  

e) ci / pron.pers. în D, ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (1); sb / subst. în 

N (2); cm / vb., inf.prez. (3). 

 

355. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cunosc pe cine vine.; 2. Au câştigat de-ai noştri.; 3. Au venit peste 

o mie.?  

a) sb / pron.rel. în Ac (1); sb / pron. posesiv în Ac precedat de prepoz. (2); sb / 

numer.cardinal cu val. substantivală precedat de prepoz. cu val. adv. (3);  

b) cd / pron.rel. în Ac (1); sb / pron. posesiv în Ac precedat de prepoz. (2); sb / 

numer.cardinal cu val. substantivală precedat de prepoz. cu val. adv. (3);  

c) cd / pron.rel. în Ac (1); atr.pron. / pron. posesiv în Ac precedat de prepoz. (2); 

sb / numer.cardinal cu val. substantivală precedat de prepoz. cu val. adv. (3);  

d) sb / pron.rel. în Ac (1); sb / pron. posesiv în Ac precedat de prepoz. (2); sb / 

numer.cardinal cu val. substantivală în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) sb / pron.rel. în Ac (1); sb / pron. posesiv în Ac precedat de prepoz. (2); 

atr.subst.prepoz. / numer.cardinal cu val. substantivală precedat de prepoz. cu val. 

adv. (3). 
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356. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Iubeşte-ţi aproapele.; 2. Învaţă englezeşte.; 3. Nu i-a salutat pe cei 

din hol.?  

a) cd / subst. în Ac (1); cd / adv. cu valoare subst. (2); cd / pron demonstr. în Ac 

precedat de prepoz. şi atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

b) cd / subst provenit din adv. (1); cd / subst. (2); cd / pron demonstr. în Ac 

precedat de prepoz. şi atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) cd / subst provenit din adv. (1); cd / adv. cu valoare subst. (2); cd / art. 

demonstr. în Ac precedat de prepoz. şi atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

d) cd / subst provenit din adv. (1); cd / adv. cu valoare subst. (2); cd / pron 

demonstr. în Ac precedat de prepoz. şi atr.adv. / loc. adv. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

e) cd / subst provenit din adv. (1); cd / adv. cu valoare subst. (2); cd / pron 

demonstr. în Ac precedat de prepoz. şi atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3). 

 

357. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Se gândeşte la ceea ce va face mâine.; 2. Recurge la ce ştie.; 3. A 

supărat-o pe Maria.; 4. S-a supărat pe Maria.?  

a) cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. (1,2); ci / subst. în Ac (3), ci / 

subst. în Ac precedat de prepoz.(4);  

b) ci / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. (1,2); cd / subst. în Ac (3), ci / 

subst. în Ac precedat de prepoz.(4);  

c) cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. (1,2); ci / subst. în Ac (3), ci / 

subst. în Ac precedat de prepoz.(4);  

d) cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. (1,2); cd / subst. în Ac (3), ci / 

subst. în Ac precedat de prepoz.(4);  

e) ci / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. (1,2); ci / subst. în Ac (3), ci / 

subst. în Ac precedat de prepoz.(4). 

 

358. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. De verificat situaţia studentului!; 2. Acţionează conform cu 

normele în vigoare.; 3. Felul  în care  se poartă nu-mi place.?  

a) pred.vb. / vb., supin (1); cm / adv., ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); cm 

/pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (3);  

b) np / vb., supin (1); cm / adv., ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); cm 

/pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) np / vb., supin (1); cm / subst. în Ac precedat de loc. prepoz. (2); cm /pron.rel. 

în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) np / vb., supin (1); cm / adv., ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); 

atr.pron.prepoz. /pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) pred.vb. / vb., supin (1); cm / adv., ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); 

atr.pron.prepoz. /pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (3). 

 

359. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. În faţă-mi stăteai tu.; 2. Alege şcoala cu grijă!; 3. Îşi calcă bluza.?  

a) cl / pron.pers. în D precedat de loc.prepoz. (1); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2); atr.pron. / pron reflexiv în D (3);  
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b) cl / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2); atr.pron. / pron reflexiv în D (3);  

c) cl / pron.pers. în D precedat de loc.prepoz. (1); cm / loc.adv. (2); atr.pron. / pron 

reflexiv în D (3);  

d) cl / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1); cm / loc.adv. (2); atr.pron. / 

pron reflexiv în D (3);  

e) cl / pron.pers. în D precedat de loc.prepoz. (1); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2); atr.pron. / pron. pers. în D (3).   

 

360. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Mama ta e profesoară, iar a voastră, doctoriţă.; 2. Grija cu care 

lucrează e evidentă.; 3. Mai că-ţi vine să urli!?  

a) sb / pron posesiv în G (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); pred.vb. 

/ adv. predicativ (3);  

b) sb / pron posesiv în N (1); ci / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); pred.vb. / 

adv. predicativ (3);  

c) sb / pron posesiv în N (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); pred.vb. 

/ adv. predicativ (3);  

d) sb / pron posesiv în N (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); np / adv. 

predicativ (3); 

e) atr.pron.genitival / pron posesiv în G (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de 

prepoz. (2); pred.vb. / adv. predicativ (3). 

 

361. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Eu şi cu el semănăm mult.; 2. Aproape că-mi venea să plâng.; 3. 

Vai de el!?  

a) loc.conj.coordonatoare, sb / pron.pers. (1); pred.vb. / adv. predic. (2); np / 

interj.predic. (3);  

b) loc.prepoz., ci / pron.pers. (1); pred.vb. / adv. predic. (2); np / interj.predic. (3);  

c) loc.conj.coordonatoare, sb / pron.pers. (1); np / adv. predic. (2); np / 

interj.predic. (3);  

d) loc.conj.coordonatoare, sb / pron.pers. (1); pred.vb. / adv. predic. (2); pred.vb. / 

interj.predic. (3);  

e) loc.conj.coordonatoare, sb / pron.pers. (1); cm / adv. predic. (2); np / 

interj.predic. (3). 

 

362. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Toate acestea sunt prietenele mele.; 2. Depinde de ce se întâmplă; 

3. Se pregăteşte de susţinut o conferinţă.?  

a) sb / pron.nehot., atr.adj. / adj.pron.demonstr. (1); sb / pron.rel. în Ac precedat de 

prepoz. (2); cs / vb, supin (3);  

b) atr.adj. / adj.pron.nehot., sb / pron.demonstr. (1); ci / pron.rel. în Ac precedat de 

prepoz. (2); cs / vb, supin (3);  

c) atr.adj. / adj.pron.nehot., sb / pron.demonstr. (1); sb / pron.rel. în Ac precedat de 

prepoz. (2); cs / vb, supin (3);  

d) atr.adj. / adj.pron.nehot., sb / pron.demonstr. (1); sb / pron.rel. în N (2); cs / vb, 

supin (3);  

e) atr.adj. / adj.pron.nehot., sb / pron.demonstr. (1); sb / pron.rel. în Ac precedat de 

prepoz. (2); ci / vb, supin (3). 
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363. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Era grozav de bună.; 2. Fără doar şi poate că vine.; 3. A răspuns 

înainte-ţi.?  

a) cm / adv. şi prepoz., np / adj.(cu valoare de superlativ) (1); pred.vb. / loc.adv. 

(2); ct / pron.pers. în D precedat de prepoz. (3);  

b) np / adj. la superlativ absolut (1); pred.vb. / loc.adv. (2); ct / pron.pers. în D 

precedat de prepoz. (3);  

c) cm / adv. şi prepoz., np / adj.(cu valoare de superlativ) (1); np / loc.adv. (2); ct / 

pron.pers. în D precedat de prepoz. (3);  

d) cm / adv. şi prepoz., np / adj.(cu valoare de superlativ) (1); pred.vb. / loc.adv. 

(2); ct / pron.pers. în G precedat de prepoz. (3);  

e) cm / adv. şi prepoz., np / adj.(cu valoare de superlativ) (1); pred.vb. / loc.adv. 

(2); cl / pron.pers. în D precedat de prepoz. (3). 

 

364. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Câştigă înzecit.; 2. Are un câştig înzecit.; 3. La intrare, a salutat.?  

a) cm / adv. (1); atr.adj. / numer.multiplicativ cu val.adj. (2); ct / subst. în Ac 

precedat de prepoz. (3);  

b) cm / numer.multiplicativ cu val.adv. (1); atr.adj. / adj. (2); ct / subst. în Ac 

precedat de prepoz. (3);  

c) cm / numer.multiplicativ cu val.adv. (1); atr.adj. / numer.multiplicativ cu 

val.adj. (2); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) cm / numer.multiplicativ cu val.adv. (1); atr.adj. / numer.multiplicativ cu 

val.adj. (2); ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cm / numer.multiplicativ cu val.adv. (1); atr.adj. / numer.multiplicativ cu 

val.adj. (2); ct / loc.adv. (3). 

 

365. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Le oferi daruri câtor copii sunt în sală.; 2. Mersul ca melcul ne 

permite să admirăm natura.; 3. Îi curge nasul.?  

a) atr.adj. /adj.pron.rel. în D, sb / subst.(1); atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat 

de prepoz. (2); atr.pron. / pron.pers. în D posesiv (3); 

b) atr.adj. /adj.pron.rel. în D, sb / subst. în D (1); cm comp. / subst. în Ac precedat 

de prepoz. (2); atr.pron. / pron.pers. în D posesiv (3); 

c) atr.adj. /adj.pron.rel. în D, sb / subst.(1); atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat 

de prepoz. (2); ci / pron.pers. în D posesiv (3);  

d) atr.adj. /adj.pron.rel. în D, ci / subst. în D (1); atr.subst.prepoz. / subst. în Ac 

precedat de prepoz. (2); atr.pron. / pron.pers. în D posesiv (3);  

e) atr.adj. /adj.pron.rel. în D, sb / subst.(1); atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat 

de prepoz. (2); atr.pron. / pron.refl. în D posesiv (3). 

 

366. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Ce ai auzit că a ajuns Ion?; 2. Iată ce zice!; 3. De ce crezi că se 

teme?  

a) cd / pron.interog. în N (1); cd / pron.rel. în Ac (2); ci / pron.rel în Ac precedat 

de prepoz. (3);  

b) np / pron.interog. în N (1); cd / pron.rel. în Ac (2); cz / pron.rel în Ac precedat 

de prepoz. (3);  

c) np / pron.interog. în N (1); cd / pron.rel. în Ac (2); ci / pron.rel în Ac precedat 

de prepoz. (3);  
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d) cd / pron.interog. în N (1); cd / pron.interog. în Ac (2); ci / pron.rel în Ac 

precedat de prepoz. (3);  

e) np / pron.interog. în N (1); cd / pron.rel. în Ac (2); cz / loc.adv. (3). 

 

367. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cum ai întârziat, n-ai aflat chiar totul.; 2. Colegul acela al tău e 

foarte inteligent.; 3. S-a aşezat înaintea alor tăi cu un rând.?  

a) cz / adv. rel. (1); atr.adj. / adj.pron.posesiv (2); cl / pron.posesiv în G precedat 

de prepoz. (3);  

b) cm / adv. rel. (1); atr.adj. / adj.pron.posesiv (2); cl / pron.posesiv în G precedat 

de prepoz. (3);  

c) fără funcţie sintactică / adv. cu valoare de conjuncţie (1); atr.pron.genitival / 

pron.posesiv în G (2); cl / pron.posesiv în G precedat de prepoz. (3);  

d) fără funcţie sintactică / adv. cu valoare de conjuncţie (1); atr.adj. / 

adj.pron.posesiv (2); ct / pron.posesiv în G precedat de prepoz. (3);  

e) fără funcţie sintactică / adv. cu valoare de conjuncţie (1); atr.adj. / 

adj.pron.posesiv (2); cl / pron.posesiv în G precedat de prepoz. (3). 

 

368. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Suntem rămaşi în urmă, în ciuda a ceea ce ni se spune.; 2. S-a 

descurcat de minune.; 3. Păru-i strălucea.?  

a) sb / pron.rel.compus în Ac cu val. de G precedat de loc.prepoz. (1); cns / 

loc.adv. (2); atr.pron./ pron.pers. în D (3);  

b) cv / pron.rel.compus în G precedat de loc.prepoz. (1); cns / loc.adv. (2); 

atr.pron./ pron.pers. în D (3);  

c) sb / pron.rel.compus în G precedat de loc.prepoz. (1); cns / subst. în Ac 

precedat de prepoz. (2); atr.pron./ pron.pers. în D (3);  

d) sb / pron.rel.compus în G precedat de loc.prepoz. (1); cns / loc.adv. (2); 

atr.pron./ pron.pers. în G (3);  

e) cd / pron.rel.compus în G precedat de loc.prepoz. (1); cns / loc.adv. (2); 

atr.pron./ pron.pers. în D (3). 

 

369. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Stă în locul lui.; 2. În locul lui, plecam.; 3. În locul acela crescuse 

un măr. ?  

a) cl / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.  / pron.pers. în G (1); cond / 

pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (2); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3);  

b) cond / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1); cond / pron.pers. în G 

precedat de loc.prepoz. (2); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);   

c) cl / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.  / pron.pers. în G (1); cond / 

pron.pers. în D precedat de loc.prepoz. (2); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3);   

d) cl / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.  / pron.pers. în G (1); cl / 

pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (2); ci / subst. precedat de prepoz. (3);   

e) cl / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.genitival.  / pron.posesiv. în G (1); cond 

/ pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (2); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3).   
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370. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Ruşine să minţi!; 2. Gura mare, că trebuie să-ţi văd măseaua!; 3. 

De stabilit programa!?  

a) sb / subst. în N (1); cd / subst. în Ac (2); np / vb., supin (3);  

b) np / subst. în N (1); sb / subst. în Ac (2); np / vb., supin (3);  

c) np / subst. în N (1); cd / subst. în Ac (2); pred.vb. / vb., supin (3);  

d) sb / subst. în N (1); cd / subst. în Ac (2); pred.vb. / vb., supin (3);  

e) np / subst. în N (1); cd / subst. în Ac (2); np / vb., supin (3).  

 

371. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Iată ce trebuie să faceţi.; 2. A nu fi confundate subiectele!; 3. Din 

acel moment, adio, procesul de coacere nu mai poate fi oprit.?  

a) cd / pron.rel. în Ac (1); pred.vb. /vb., diateza pasivă (2); pred. vb. / interj.predic. 

(3);  

b) sb / pron.rel. în Ac (1); pred.vb. /vb., diateza pasivă (2); pred. vb. / interj.predic. 

(3);  

c) cd / pron.rel. în Ac (1); pred.nominal /vb.copulativ, np / adj.participial (2); pred. 

vb. / interj.predic. (3);  

d) cd / pron.rel. în Ac (1); pred.vb. /vb., diateza pasivă (2); pred. vb. / adv. (3);  

e) cd / pron.interog. în Ac (1); pred.vb. /vb., diateza pasivă (2); pred. vb. / 

interj.predic. (3). 

 

372. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Omul acela e într-o dungă.; 2. Şi-a făcut un ideal din contrariul a 

ceea ce este.; 3. Nu e de ajuns să ai talent, trebuie să munceşti.?  

a) np / loc.adv. (1); np / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G (2); np / loc.adv. 

(3);  

b) np / loc.adj. (1); np / pron.rel.compus în G (2); np / loc.adv. (3);  

c) np / loc.adj. (1); np / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G (2); np / loc.adv. 

(3);  

d) np / loc.adj. (1); np / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G (2); np / loc.adj. 

(3);  

e) np / loc.adj. (1); atr.pron.genitival / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G (2); 

np / loc.adv. (3). 

 

373. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Vine alergând.; 2. Se cade a-i împlini voia.; 3. L-a deprimat 

nedreptatea.?  

a) cm / vb., gerunziu (1); sb / vb., inf.prez. (2); sb / subst. în N (3);  

b) cm / vb., gerunziu (1); sb / vb., inf.prez. (2); cd / subst. în Ac (3);  

c) cns / vb., gerunziu (1); sb / vb., inf.prez. (2); sb / subst. în N (3);  

d) cm / vb., gerunziu (1); cd / vb., ind.perf.comp. (2); sb / subst. în N (3); e) cm / 

vb., gerunziu (1); cs / vb., inf.prez. (2); sb / subst. în N (3). 

 

374. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Mă doare capul.; 2. Mă doare în gât.; 3. E greu de realizat asta.?  

a) cd / subst. (1); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); sb / vb., supin (3);  

b) sb / subst. (1); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); sb / vb., supin (3);  

c) cd / subst. (1); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); cd / vb., supin (3);  

d) sb / subst. (1); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); cd / vb., supin (3);  
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e) cd / subst. (1); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (2); np / vb., supin (3). 

 

375. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Cititul e altceva decât lectura.; 2. Prostul se aprinde, înţeleptul se 

detaşează.; 3. Învaţă e verb la indicativ prezent.? a 

a) sb / subst. provenit din vb., participiu (1); sb / subst. provenite din adj. (2); sb / 

vb., indic.prez., pers. a III-a (3);  

b) sb / subst. provenit din vb., supin (1); sb / subst. provenite din vb, participiu şi 

din adj. (2); sb / vb., indic.prez., pers. a III-a (3);  

c) sb / subst. provenit din vb. supin (1); sb / subst. provenite din adj. (2); sb / vb., 

indic.prez., pers. a III-a (3);  

d) sb / subst. provenit din vb., participiu (1); sb / subst. provenite din vb., 

participiu şi din adj. (2); sb / vb., indic.prez., pers. a III-a (3);  

e) sb / subst. provenit din vb. supin (1); sb / subst. provenite din adj. (2); sb / vb., 

inf.prez. (3). 

 

376. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. E dimineaţă.; 2. E ora zece.; 3. Se poate întâmpla să întârzie.; 4. 

Rămâne de văzut  dacă reuşeşte.?  

a) sb / subst. (1); sb / subst., apoz. / numeral card. cu valoare substantivală (2); sb / 

vb, inf.prez. (3); sb / vb., supin (4);  

b) np / subst. (1); sb / subst., apoz. / numeral card. cu valoare substantivală (2); sb 

/ vb, inf.prez. (3); sb / vb., supin (4);  

c) ct / subst. (1); sb / subst., apoz. / numeral card. cu valoare substantivală (2); sb / 

vb, inf.prez. (3); sb / vb., supin (4);  

d) sb / subst. (1); ct / subst., apoz. / numeral card. cu valoare substantivală (2); cd / 

vb, inf.prez. (3); sb / vb., supin (4);  

e) sb / subst. (1); sb / subst., apoz. / numeral card. cu valoare substantivală (2); np 

/ vb, inf.prez. (3); sb / vb., supin (4). 

 

377. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. El şi cu mine n-am ştiut.; 2. Mama împreună cu tine aţi plecat în 

excursie.; 3. În jur de o sută dintre participanţi şi-au susţinut comunicările.?  

a) loc.conjuncţ.coordonatoare, ci /pron. în Ac (1,2); sb / numer.card. în Ac 

precedat de loc.adv. de aproximaţie (3);  

b) loc.conjuncţ.coordonatoare, sb /pron. în Ac (1,2); sb / numer.card. în Ac 

precedat de loc.adv. de aproximaţie (3);  

c) loc.conjuncţ.coordonatoare ci /pron. în Ac (1,2); atr.subst.prepoz. / numer.card. 

în Ac precedat de loc.prepoz. (3);  

d) loc.conjuncţ.coordonatoare, sb /pron. în Ac (1,2); atr.subst.prepoz./ numer.card. 

în Ac precedat de loc.prepoz. (3);  

e) loc.conjuncţ.coordonatoare, sb /pron. în Ac (1) ci / pron.pers. în Ac precedat de 

loc.prepoz. (2); sb / numer.card. în Ac precedat de loc.adv. de aproximaţie (3).  

 

378. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Îmi vine în minte bunicul, care şi dumnealui pricepea asta.; 2. Că 

minte, asta deranjează cel mai mult.; 3. Nu-mi ajunge timpul.?  

a) sb.anticipat / pron.rel. şi sb./ pron.pers. de politeţe precedat de semiadv. (1); sb. 

reluat al SB / pron.demonstr. (2); sb / subst. (3);  
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b) sb./ pron.rel. şi sb. reluat / pron.pers. de politeţe precedat de semiadv. (1); 

termen al sb. multiplu / pron.demonstr. (2); sb / subst. (3);  

c) sb./ pron.rel. şi sb. reluat / pron.pers. de politeţe precedat de semiadv. (1); sb. 

reluat al SB / pron.demonstr. (2); cd / subst. (3);  

d) sb./ pron.rel. şi sb. reluat / pron.pers. de politeţe precedat de semiadv. (1); sb. 

reluat al SB / pron.demonstr. (2); sb / subst. (3);  

e) sb./ pron.rel. şi sb. reluat / pron.pers. de politeţe precedat de semiadv. (1); cd / 

pron.demonstr. (2); sb / subst. (3). 

 

379. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Fidelitatea presupune o memorie bună.; 2. Numai cine se 

stăpâneşte pe sine, poate stăpâni pe alţii.; 3. Am de scris articolul.?  

a) np / subst. în Ac (1); cd.anticipat / pron. refl. neacc. în Ac, cd / pron.refl. acc. în 

Ac şi cd / pron.nehot în Ac precedat de prepoz. (2); cd / vb., supin (3);  

b) cd / subst. în Ac (1); fără funcţie sintactică / pron. refl. neacc. şi acc în Ac şi cd 

/ pron.nehot în Ac precedat de prepoz. (2); cd / vb., supin (3);  

c) np / subst. în Ac (1); cd.anticipat / pron. refl. neacc. în Ac, cd / pron.refl. acc. în 

Ac şi cd / pron.nehot în Ac precedat de prepoz. (2); cd / subst. provenit din supin 

precedat de prepoz. (3);  

d) cd / subst. în Ac (1); cd.anticipat / pron. refl. neacc. în Ac, cd / pron.refl. acc. în 

Ac şi cd / pron.nehot în Ac precedat de prepoz. (2); parte din pred.vb. / vb., supin 

(3);  

e) cd / subst. în Ac (1); cd.anticipat / pron. refl. neacc. în Ac, cd / pron.refl. acc. în 

Ac şi cd / pron.nehot în Ac precedat de prepoz. (2); cd / vb., supin (3). 

380. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Ţi-e cunoscut individul acela.; 2. E un medicament interzis 

cardiacilor.; 3. Sediul a fost restituit nu ştiu cui.?  

a) ci / pron.pers.neacc. în D (1); ci / subst. în D (2); ci / loc.pron.nehot. în D (3);  

b) atr.pron. / pron.pers.neacc. în D (1); ci / subst. în D (2); ci / loc.pron.nehot. în D 

(3);  

c) ci / pron.pers.neacc. în D (1); atr.subst.genitival / subst. în G (2); ci / 

loc.pron.nehot. în D (3);  

d) ci / pron.pers.neacc. în D (1); atr.subst. în D / subst. în D (2); ci / 

loc.pron.nehot. în D (3);  

e) ci / pron.pers.neacc. în D (1); ci / subst. în D (2); CI (3). 

 

381. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Se teme a declara totul.; 2. Cel mai dispus a critica eşti tu.; 3. E o 

purtare condamnabilă de oricine.?  

a) cd / vb., inf.prez. (1); ci / vb., inf prez (2); cag / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

b) ci / vb., inf.prez. (1,2); ci / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (3); c) ci / vb., 

inf.prez. (1,2); cag / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (3); d) ci / vb., inf.prez. 

(1); cm / vb., inf.prez. (2); cag / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cz / vb., inf.prez. (1); ci / vb., inf.prez. (2); cag / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (3). 

 

382. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. E ca o albină.; 2. Munceşte ca un rob.; 3. Nu găseşti oriunde 

oameni ca tine.?  
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a) np /subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cm / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(2); atr.pron.prepoz. / pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (3);  

b) cm comp /subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2); atr.pron.prepoz. / pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) np /subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cm comp. / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2); atr.pron.prepoz. / pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) np /subst. în Ac precedat de prepoz.(1); cm / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(2); cm comp. / pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cm comp. /subst. în Ac precedat de prepoz.(1,2); cm comp. / pron.pers. în Ac 

precedat de prepoz. (3). 

 

383. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. E la fel de simplu de promis ca şi de tras nădejdea.; 2. E la fel de 

interesant ca a şti  care au fost reacţiile.; 3. E mai degrabă incultă decât 

proastă.?  

a) sb /loc.vb., supin (1); cm comp. / vb., inf.prez. (2), adj. precedat de adv. cu 

valoare prepoz. (3);  

b) cm comp. /loc.vb., inf.prez (1); sb / vb., inf.prez. (2), cm comp. /adj. precedat 

de adv. cu valoare prepoz. (3);  

c) cm comp. /loc.vb., supin (1), vb., inf.prez. (2), adj. precedat de adv. cu valoare 

prepoz. (3);  

d) ci /loc.vb., inf.prez (1); cm comp. /vb., inf.prez. (2), adj. precedat de adv. cu 

valoare prepoz. (3);  

e) cm comp. /loc.vb., inf.prez (1), vb., inf.prez. (2); ci / adj. precedat de adv. cu 

valoare prepoz. (3). 

 

384. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Comunicarea ta a fost găsită cea mai bună din atâtea.; 2. Moise a 

fost cel mai mare profet din câţi au fost.; 3. Soneria ţârr! la şase.?  

a) cm comp. / pron.nehot, fem. pl., Ac precedat de prepoz. (1); sb / pron.rel. în Ac 

precedat de prepoz. (2); ct / numer.card. cu valoare subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

b) ci / pron.nehot, fem. pl., Ac precedat de prepoz. (1); sb / pron.rel. în Ac 

precedat de prepoz. (2); ct / numer.card. cu valoare subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

c) cm comp. / pron.nehot, fem. pl., Ac precedat de prepoz. (1); np / pron.rel. în Ac 

precedat de prepoz. (2); ct / numer.card. cu valoare subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

d) cm comp. / pron.nehot, fem. pl., Ac precedat de prepoz. (1); sb / pron.rel. în Ac 

precedat de prepoz. (2); ct / numer.card. cu valoare subst. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

e) cm comp. / pron.nehot, fem. pl., Ac precedat de prepoz. (1); cm comp. / 

pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); ct / numer.card. cu valoare subst. în Ac 

precedat de prepoz. (3). 

 

385. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Pe ger, ies din casă doar de nevoie.; 2. După cine ai răspuns?; 3. 

Până a veni tu, el a şi plecat.?  

a) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); ct / pron.interog. în Ac precedat de 

prepoz. (2), vb., inf.prez. precedat de prepoz (3);  
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b) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1); ct / pron.interog. în Ac precedat de 

prepoz. (2), vb., inf.prez. precedat de prepoz (3);  

c) ct / loc.adv. (1), pron.interog. în Ac precedat de prepoz. (2), vb., inf.prez. 

precedat de prepoz (3);  

d) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.interog. în Ac precedat de prepoz. 

(2), vb., inf.prez. precedat de prepoz (3);  

e) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.interog. în Ac precedat de prepoz. 

(2); pred. vb. / vb., indic.prez (3). 

 

386. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Peste tot e întuneric.; 2. Admir uşurinţa cu care depăşiţi 

conflictele.; 3. Date fiind preocupările lui, îl scuzăm.?  

a) cl / loc.adv., sb / subst. (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cz / vb. 

diateza pasivă, gerunziu, sb / subst. (3);  

b) cl / pron.nehot. în Ac precedat de prepoz., sb / subst. (1); cm / pron.rel. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / vb. diateza pasivă, gerunziu, sb / subst. (3);  

c) cl / loc.adv., np / subst. (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cz / vb. 

diateza pasivă, gerunziu, sb / subst. (3);  

d) cl / loc.adv., cd / subst. (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cz / vb. 

diateza pasivă, gerunziu, sb / subst. (3);  

e) cl / loc.adv., sb / subst. (1); cm / pron.rel. în Ac precedat de prepoz. (2); cz / vb. 

diateza pasivă, gerunziu, cd / subst. (3). 

 

387. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. A fost certat pentru a nu fi fost atent.; 2. Pentru tine s-au certat.; 

3. Sub acest pretext, Coaliţia a atacat Irakul.?  

a) ci / vb.copulativ, inf.prez. precedat de prepoz., np /adj. (1); cz / pron.pers. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

b) cz / vb.copulativ, inf.prez. precedat de prepoz., cm /adj. (1); cz / pron.pers. în 

Ac precedat de prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) cz / vb.copulativ, inf.prez. precedat de prepoz., np /adj. (1); ci / pron.pers. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) cz / vb.copulativ, inf.prez. precedat de prepoz., np /adj. (1); cz / pron.pers. în 

Ac precedat de prepoz. (2); cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cz / vb.copulativ, inf.prez. precedat de prepoz., np /adj. (1); cz / pron.pers. în Ac 

precedat de prepoz. (2); cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (3). 

 

388. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Hai odată la plimbare!; 2. Cei mai mulţi nu au generozitatea să 

trăiască pentru alţii.; 3. A muncit enorm în vederea obţinerii titlului.?  

a) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), cs / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (2), subst. în G precedat de loc.prepoz. (3);  

b) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), ci / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (2), cs / subst. în G precedat de loc.prepoz. (3);  

c) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. 

(2), subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst. genitival / subst. în G (3);  

d) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. 

(2), subst. în G precedat de loc.prepoz. (3);  

e) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.demonstr. în Ac precedat de 

prepoz. (2), subst. în G precedat de loc.prepoz. (3). 
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389. În care dintre serii, analiza gramaticală a cuvintelor subliniate este 

corectă: 1. Repetând zilnic, ai putea reţine mai bine.; 2. La o adică, renunţ.; 3. 

Şi lăudându-l, nu l-a înduplecat.?  

a) cond / vb, gerunziu (1), loc.adv. (2); cv / vb., gerunziu (3);  

b) cz / vb, gerunziu (1), cond / loc.adv. (2); cv / vb., gerunziu (3);  

c) cond / vb, gerunziu (1), ct / loc.adv. (2); cv / vb., gerunziu (3); 

d) cond / vb, gerunziu (1), loc.adv. (2); ct / vb., gerunziu (3);  

e) cz / vb, gerunziu (1), ct / loc.adv. (2); ct / vb., gerunziu (3). 

 

390. Analiza gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile: 1. A votat 

împotrivă.; 2. Protestează împotriva noii legi.; 3. E împotrivă-ţi. este corectă 

în seria:  

a) ci /adv. (1); ci / subst. în G precedat de prepoz. (2); np / pron.pers. în D, 

precedat de prepoz. (3);  

b) cm /adv. (1); cm / subst. în G precedat de prepoz. (2); np / pron.pers. în D, 

precedat de prepoz. (3);  

c) cm /adv. (1); ci / subst. în G precedat de prepoz. (2); ci / pron.pers. în D, 

precedat de prepoz. (3);  

d) cm /prepoz. (1); ci / subst. în G precedat de prepoz. (2); np / pron.pers. în D, 

precedat de prepoz. (3);  

e) cm /adv. (1); ci / subst. în G precedat de prepoz. (2); np / pron.pers. în D, 

precedat de prepoz. (3). 

 

391. Analiza gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile: 1. Nu ştim din 

ce cauză e supărat.; 2. Ce alte subiecte trebuie să învăţăm?; 3. A avut grijă de 

toate. este corectă în seria:  

a) atr.adj. /adj.pron.rel. (1); cd / subst. în Ac (2); ci / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

b) element din loc.conjuncţ. /adj.pron.rel. (1); cd / subst. în N (2); ci / pron.nehot. 

în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) atr.adj. /pron.rel. (1); cd / subst. în Ac (2); ci / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

d) atr.adj. /adj.pron.rel. (1); sb / subst. în N (2); ci / pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. (3);  

e) atr.adj. /adj.pron.rel. (1); cd / subst. în Ac (2); atr.pron.prepoz. / pron.nehot. în 

Ac precedat de prepoz. (3). 

 

392. Analiza gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile: 1. Acum o zi 

era frig.; 2. A mai cerut o coală pentru ciornă.; Aşteaptă-mă un minut! este 

corectă în seria:  

a) atr.adj. / numeral cardinal cu valoare adj. (1,3); ct / subst. în Ac (1,3); cd / subst. 

art. nehot. în Ac (2);  

b) ct / subst. art.nehot. în Ac (1,3); cd / subst. art.nehot. în Ac (2);  

c) atr.adj. / numeral cardinal cu valoare adj. (1,2,3); ct / subst. în Ac (1,3); cd / 

subst. în Ac (2);  

d) atr.adj. / adj. (1,2,3); ct / subst. în Ac (1,3); cd / subst. în Ac (2);  

e) atr.adj. / numeral cardinal cu valoare adj. (1,2,3); cd / subst. în Ac (1,3); cd / 

subst. în Ac (2). 
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393. Analiza gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile: 1. Prea 

importantă spre a fi omisă, ipoteza a fost luată în calcul.; 2. Era emoţionată 

până la lacrimi.; 3. Sunt suficient de pregătiţi spre a face faţă oricărei 

situaţii. este corectă în seria:  

a) cns / vb, diateza pasivă, inf.prez. precedat de prepoz. (1), cl /subst. în Ac 

precedat de prepoz. (2), cns / loc.vb., inf.prez. precedat de prepoz. (3); b) cns / vb, 

diateza pasivă, inf.prez. precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. 

(2), loc.vb., inf.prez. precedat de prepoz. (3);  

c) cns / vb, diateza pasivă, inf.prez. precedat de prepoz. (1), cm / subst. în Ac 

precedat de prepoz. (2), cns / loc.vb., inf.prez. precedat de prepoz. (3); d) cs / vb, 

diateza pasivă, inf.prez. precedat de prepoz. (1), cns / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (2), cns /vb., inf.prez. precedat de prepoz. (3);  

e) cns / vb, diateza pasivă, inf.prez. precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat 

de prepoz. (2); cs/ loc.vb., inf.prez. precedat de prepoz. (3).  

 

394. Analiza gramaticală a cuvintelor subliniate din enunţurile: 1. Atâta au 

discutat, ajungând la înţelegere.; 2. Bolborosise de neînţeles pentru nimeni.; 

3. Buzunarele românilor se vor subţia până la desfiinţare. este corectă în 

seria:  

a) cns /vb., gerunziu (1), cm / vb, supin (2), cns /subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3);  

b) ct /vb., gerunziu (1); cns /vb, supin (2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

c) cns /vb., gerunziu (1), vb, supin (2), cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

d) cns /vb., gerunziu (1), vb, supin (2), ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (3);  

e) cns /vb., gerunziu (1), vb, supin (2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3).  

 

395. Cuvântul de din enunţurile: 1. Vino de  mă vezi!; 2. De-o fi una, de-o fi 

alta…; 3. O colegă de-a mea…; 4. De! ştiu şi eu?; 5. A de vine e soră-ta.; 6. 

De e o prepoziţie. este corectă în seria:  

a) conj. (1,2), prepoz. (3,6), interjecţ. (4); pron.rel. (5);  

b) adv. (1), conj. (2), prepoz. (3), interjecţ. (4); pron.rel. (5); subst. (6); 

c) conj. (1,2), element al pron.posesiv (3), interjecţ. (4); pron.rel. (5); subst. (6);  

d) conj. (1,2), prepoz. (3), interjecţ. (4); pron.rel. (5); subst. (6);  

e) conj. (1,2,5), prepoz. (3), interjecţ. (4); subst. (6). 

 

396. Cuvântul a din enunţurile: 1. A mai bună dintre voi e ea.; 2. A adormit.; 

3. A mea e inteligentă.; 4. A, era să uit!; 5. A de vine e Maria. este corectă în 

seria:  

a) pron.demonstr. (1,5), vb. auxiliar (2), art.posesiv, component al pron.posesiv 

(3), interjecţ. (4);  

b) pron.rel. (1), vb. auxiliar (2), art.posesiv, component al pron.posesiv (3), 

interjecţ. (4);  

c) pron.demonstr. (1), vb. auxiliar (2), pron.posesiv (3), interjecţ. (4);  

d) art.demonstr., component al comparativ. de superior. (1), vb. auxiliar (2), 

art.posesiv, component al pron.posesiv (3), interjecţ. (4), pron.demonstr. (5);  

e) pron.demonstr. (1,5), vb. intranzit. (2), art.posesiv, component al pron.posesiv 

(3), interjecţ. (4). 

 

397. Câte articole există în textul: Ce-mi pasă, dacă am şi eu o dată ocazia să 

mă ducă o săptămână la munte cel despre care v-am zis!?  
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a) 1;  

b) 2;  

c) 3;  

d) 4;  

e) niciunul. 

  

398. Care dintre cuvintele: 1. zile; 2. cafenii; 3. steaua; 4. stele; 5. fotolii; 6. 

rândunele; 7. băii; 8. cafele; 9. vizitii; 10. membrii sunt articulate cu articol 

hotărât?  

a) toate;  

b) 1,2,3,7,10;  

c) 2,3,5,6,7,10;  

d) 3,7,10;  

e) 2,3,6,10. 

 

399. Care enunţuri sunt corecte: 1. Cei două sute de mii de lei au fost achitaţi.; 

2. Cele două sute de mii de lei au fost achitate.; 3. Cei două sute de mii de lei 

au fost achitate.; 4. Cele două sute de mii de lei au fost achitaţi.; 5. Cele 

câteva mii de kilometri au fost parcurse.; 6. Cei câţiva mii de kilometri au fost 

parcurşi.?  

a) 1,3,6;  

b) 2,4,5;  

c) 1,3,5;  

d) 2,4,6;  

e) 1,2,5,6. 

 

400. Care enunţuri sunt corecte: 1. Unu plus unu fac doi.; 2. Unu şi cu unu 

face doi.; 3. Unu plus unu egal doi.; 4. Unu şi cu unu sunt egal cu doi.?  

a) 1,2,3,4;  

b) 1,3;  

c) 1,2,3;  

d) 1,3,4;  

e) 3,4. 

 

401. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nu este 

absolut deloc adevărat că trăirea în planul imanent al vieţii ar fi fost o trăire 

anxioasă, din care omul a ieşit prin spirit, este corectă în seria: 

a. adv. / ccm, adv. / ccm, adv. / np 

b. . adv. / np, adv. / ccm, adv. / ccm 

c. . adj. / np, adv. / ccm, adv. / ccm 

d. . adv. / ccm, adv. / ccm, adv. / cd 

e. . adv. / ccm, adv. / ccm, adv. / ccm. 

 

402. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Când omul 

cunoaşte prin suflet, el oglindeşte realul, iar când rămâne în plasa simţurilor, 

plăsmuieşte păreri, este corectă în seria: 

a. adj., neutru, sg., art.hot., Ac / cd; subst. neutru, pl., art.hot., G / 

atr.subst.genitival; subst.fem., pl., neart.Ac / cd; 

b. subst. provenit din adj., neutru, sg., art.hot., Ac / cd; subst. neutru, pl., art.hot., 

D / atr.subst.în D; subst.fem., pl., neart.Ac / cd; 
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c. subst. provenit din adj., neutru, sg., art.hot., Ac / cd; subst. neutru, pl., art.hot., 

G / atr.subst.genitival; subst.neutru., pl., neart.Ac / cd; 

d. adj., neutru, sg., art.hot., Ac / cd; subst. neutru, pl., art.hot., G / 

atr.subst.genitival; subst.neutru., pl., neart.Ac / cd; 

e. subst. provenit din adj., neutru, sg., art.hot., Ac / cd; subst. neutru, pl., art.hot., 

G / atr.subst.genitival; subst.fem., pl., neart.Ac / cd. 

 

403. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Mulţi au murit 

fără să-şi dobândească drepturile, statul rămânând stăpân pe ce nu era al său. 

este corectă în seria: 

a. adj. substantivizat, masc., pl., N / sb; pron.refl., 3 pl, D posesiv / atr.pron.în D; 

subst., neutru, sg., N /np; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / sb; pron.posesiv, 

1 posesor, 3 sg. N / np;  

b. pron.nehot., masc., pl., N / sb; pron.refl., 3 pl, D posesiv / atr.pron.în D; adj., 

neutru, sg., N /np; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / sb; pron.posesiv, 1 

posesor, 3 sg. N / np;  

c. pron.nehot., masc., pl., N / sb; pron.refl., 3 pl, D posesiv / atr.pron.în D; subst., 

neutru, sg., N /np; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd; pron.posesiv, 1 

posesor, 3 sg. N / np;  

d. pron.nehot., masc., pl., N / sb; pron.refl., 3 pl, D posesiv / atr.pron.în D; subst., 

neutru, sg., N /np; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / sb; pron.posesiv, 1 

posesor, 3 sg. N / np;  

e. pron.nehot., masc., pl., N / sb; pron.refl., 3 pl, D posesiv / atr.pron.în D; subst., 

neutru, sg., N /np; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / sb; pron.posesiv, 1 

posesor, 3 sg. N / sb.  

 

404. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: E greu de 

înţeles de ce sunt temători când nu-i caută nimeni, confirmând astfel zicala 

„Hoţului de hoţ îi e frică., este corectă în seria: 

a. adj. / np; vb supin / sb; adj. / np; pron.negativ / sb; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. / sb; 

b. adv. / np; vb supin / sb; adj. / np; pron.negativ / sb; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. / sb; 

c. adv. / np; vb supin / cd; adj. / np; pron.negativ / sb; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. / sb; 

d. adv. / np; vb supin / sb; adj. / ccm; pron.negativ / sb; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / cz; subst. / sb; 

e. adv. / np; vb supin / sb; adj. / np; pron.negativ / sb; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. / np. 

 

405. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: A rămas 

celebru prin exemplul cu acel soţ care avea consoarta bolnavă de cancer şi a 

trebuit să spargă farmacia pentru a lua medicamentul necesar, fiindcă nu i 

s-a dat cu jumătate din bani, urmând să achite restul ulterior., este corectă în 

seria: 

a. adj. / cd; pron.relativ / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb la infinitiv 

prez. precedat de prepoz. / cs; adv. / cct. 

b. adj. / np; pron.relativ / atr.pron.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb la 

infinitiv prez. precedat de prepoz. / cs; adv. / cct. 
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c. adj. / np; pron.relativ / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb la infinitiv 

prez. precedat de prepoz. / cs; adv. / cct. 

d. adj. / np; pron.relativ / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; vb la infinitiv 

prez. precedat de prepoz. / cs; adv. / cct. 

e. adj. / np; pron.relativ / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb la infinitiv 

prez. precedat de prepoz. / cz; adj. / atr.adj. 

 

406. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Din fericire 

sau din nefericire, nu-i adevărat că ridicolul ucide, cel puţin în România. 

Dacă ar fi adevărat, lumea politică românească n-ar fi decât un maldăr de 

cadavre, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; adv. / np; subst. provenit din adj. / sb; 

subst. neutru sg. N / np; 

b. locuţ. adv. / ccm; adj. / np; subst. provenit din adj. / sb; subst. neutru sg. N / np; 

c. locuţ. adv. / ccm; adv. / np; adj. / sb; subst. neutru sg. N / np; 

d. locuţ. adv. / ccm; adv. / np; subst. provenit din adj. / sb; subst. neutru sg. N / 

atr.subst.; 

e. locuţ. adv. / ccm; adv. / np; subst. provenit din adj. / sb; subst. neutru sg. N / np. 

 

407. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Dacă se 

suspendă lucrările în acest moment, şi fără cutremurul de care ne temem cu 

toţii, toate aceste monumente se fac zob, este corectă în seria: 

a. subst. fem., pl., art.hot., N / sb; subst. neutru sg. Ac precedat de prepoz. / cct; 

adj.pron.demonstrativ de apropiere, neutru, sg., Ac / atr.adj.; pron.relativ, Ac 

precedat de prepoz. / ci, element de relaţie;  

b. subst. fem., pl., art.hot., N / cd; subst. neutru sg. Ac precedat de prepoz. / cct; 

adj.pron.demonstrativ de apropiere, neutru, sg., Ac / atr.adj.; pron.relativ, Ac 

precedat de prepoz. / ci, element de relaţie;  

c. subst. fem., pl., art.hot., N / sb; subst. masc. sg. Ac precedat de prepoz. / cct; 

adj.pron.demonstrativ de apropiere, neutru, sg., Ac / atr.adj.; pron.relativ, Ac 

precedat de prepoz. / ci, element de relaţie;  

d. subst. fem., pl., art.hot., N / sb; subst. neutru sg. Ac precedat de prepoz. / cct; 

pron.demonstrativ de apropiere, neutru, sg., Ac / atr.adj.; pron.relativ, Ac precedat 

de prepoz. / ci, element de relaţie;  

e. subst. fem., pl., art.hot., N / sb; subst. neutru sg. Ac precedat de prepoz. / cct; 

adj.pron.demonstrativ de apropiere, neutru, sg., Ac / atr.adj.; pron.relativ, Ac 

precedat de prepoz. / cz, element de relaţie. 

 

408. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: În urmă cu 

două zile mi-am luat de la un fel de magazin sătesc un mic aparat de radio, 

este corectă în seria: 

a. subst. fem.sg. Ac precedat de prepoz. / cct; subst. fem. pl., Ac precedat de 

prepoz. / atr.prepoz.; numeral cardinal, fem., Ac / atr.adj.; subst.neutru 

sg.art.nehot. Ac precedat de prepoz.compusă / ccl; locuţ.adj. / atr.adj; 

b. subst. fem. pl., Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; numeral cardinal, neutru, Ac / 

atr.adj.; subst.neutru sg. Ac precedat de prepoz.compusă / ccl; locuţ.adj. / atr.adj; 

c. subst. fem. pl., Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; numeral cardinal, fem., Ac / 

atr.adj.; subst.neutru sg.art.nehot. Ac precedat de prepoz.compusă / ccl; locuţ.adj. / 

atr.adj; 
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d. subst. neutru pl., Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; numeral cardinal, neutru., 

Ac / atr.adj.; subst.neutru sg.art.nehot. Ac precedat de prepoz.compusă / ccl; 

locuţ.adj. / atr.adj; 

e. subst. fem. pl., Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; numeral cardinal, fem., Ac / 

atr.adj.; subst.neutru sg.art.nehot. Ac precedat de prepoz.compusă / ccl; locuţ.adv. 

/ atr.adv. 

 

409. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Oamenii n-

au fost animaţi de niciun gând de schimbare., este corectă în seria: 

a. vb.copul.indic.perf.compus.pers.3 pl + adj.participial /pred.nominal; 

subst.neutru, Ac precedat de prepoz. / ci; adj.pron.negativ / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

b. vb.diateza pasivă, indic.perf.compus.pers.3 pl / pred.vb; subst.neutru, Ac 

precedat de prepoz. / cag; adj.pron.negativ / atr.adj.; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

c. vb.copul.indic.perf.compus.pers.3 pl + adj.participial /pred.nominal; 

subst.neutru, Ac precedat de prepoz. / cag; adj.pron.negativ / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

d. vb. diateza pasivă, indic.perf.compus.pers.3 pl / pred.vb.; subst.neutru, Ac 

precedat de prepoz. / cz; adj.pron.negativ / atr.adj.; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

e. vb.copul.indic.perf.compus.pers.3 pl + adj.participial /pred.nominal; 

subst.neutru, Ac precedat de prepoz. / cag; pron.negativ / atr.pron.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.. 

 

410. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul:  În etapa a 

doua, la adolescenţă, realizează că pentru a dobândi ceva trebuie să 

negocieze cu ceilalţi. este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. /ccl; numer.ordinal / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / cct; vb la inf.prez. precedat de prepoz. / cs; pron.nehotărât / 

cd; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / ci;  

b. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.ordinal / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / apoziţie; vb la inf.prez. precedat de prepoz. / cs; 

pron.nehotărât / cd; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / ci;  

c. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.cardinal / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / cct; vb la inf.prez. precedat de prepoz. / cz; pron.nehotărât / 

cd; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / ci;  

d. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.ordinal / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ccl; vb la inf.prez. precedat de prepoz. / cs; pron.nehotărât / 

cd; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / ci;  

e. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.ordinal / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ccm; vb la inf.prez. precedat de prepoz. / cs; pron.nehotărât / 

cd; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / ccm.  

 

411. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Psihicul, 

raportat la un criteriu exterior lui însuşi, în vederea surprinderii propriei 

identităţi, se traduce ca formă a relaţiei cu societatea. este corectă în seria: 

a. adj.participial / cond.; subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

pron.pers.3.sg. D / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; subst. în G precedat de 

locuţ.prepoz. / cs;  
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b. adj.participial / atr.adj.; subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ccm; 

pron.pers.3.sg. D / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; subst. în G precedat de 

locuţ.prepoz. / cs;  

c. adj.participial / atr.adj.; subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

pron.pers.3.sg. G / atr.genitival; adj.pron.de întărire / atr.adj.; subst. în G precedat 

de locuţ.prepoz. / cs;  

d. adj.participial / atr.adj.; subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

pron.pers.3.sg. D / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; subst. în G precedat de 

locuţ.prepoz. / cs;  

e. adj.participial / atr.adj.; subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

pron.pers.3.sg. D / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; subst. în Ac precedat de 

prepoz / cs; subst. G / atr.subst.genitival.  

 

412. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Ea nu trebuie 

deci privită ca un interval de refacere, între două perioade de trudă, ci drept 

întâia zi plină din săptămână, întâia zi în care nu te mai îndeletniceşti cu 

altceva decât cu tine şi cu tainele ce ţin de tine, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. /apoz.; numer.card. / atr.adj.; numer.ordinal / 

atr.adj.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cct, element de relaţie; 

pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.ord. / atr.adj.; numer.ordinal / 

atr.adj.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cct, element de relaţie; 

pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.card. / atr.adj.; numer.ordinal / 

atr.adj.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz., element de 

relaţie; pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. /ccl; numer.card. / atr.adj.; numer.ordinal / 

atr.adj.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cct, element de relaţie; 

pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. /cct; numer.card. / atr.adj.; numer.ordinal / 

atr.adj.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cct, element de relaţie; 

pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci. 

 

413. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cineva, în 

numele vieţii, aspru, neînduplecat, ţi-a pus întrebări la care ai răspuns cum 

ai putut. este corectă în seria: 

a. pron.nehotărât, Ac /sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de 

relaţie; adv.relativ / ccm, element de relaţie; 

b. pron.nehotărât, N /sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cl, element de 

relaţie; adv.relativ / ccm, element de relaţie; 

c. pron.nehotărât, N /sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz., 

element de relaţie; adv.relativ / ccm, element de relaţie; 

d. pron.nehotărât, N /sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de 

relaţie; adv.relativ / ccm, element de relaţie; 

e. pron.nehotărât, N /sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz., 

element de relaţie; adv.relativ / element de relaţie. 

 

414. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Astfel, nu-şi 

putea îndeplini cea de-a doua funcţie a sa, cea de responsabilă cu lărgirea 

interesului social al copilului faţă de alte persoane.este corectă în seria: 
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a. adv. / cz; vb inf.prez. /cd; adj.pron.posesiv / atr.adj.; pron.demonstrativ / apoz.; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac precedat de 

locuţ.prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

b. adv. / ccm; vb indic.perf.simplu, 3 sg./ pred.vb.; adj.pron.posesiv / atr.adj.; 

pron.demonstrativ / apoz.; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

c. adv. / ccm; vb inf.prez. /cd; pron.posesiv / atr.pron.; pron.demonstrativ / apoz.; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac precedat de 

locuţ.prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

d. adv. / ccm; vb inf.prez. /cd; adj.pron.posesiv / atr.adj.; pron.demonstrativ / 

apoz.; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac precedat de 

locuţ.prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

e. adv. / ccm; vb inf.prez. /cd; adj.pron.posesiv / atr.adj.; art. demonstrativ / fără 

funcţie sintactică; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac 

precedat de locuţ.prepoz. / atr.subst.prepoz. 

 

415. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Doar cel 

care ştie sensul luptei şi care e în stare să facă din înfrângerea sa un 

exerciţiu, o temă ascetică, sigur acela nu cade, este corectă în seria: 

a. pron.relativ compus / sb; locuţ.adj. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

b. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / np; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

c. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ / sb; locuţ.adj. / np; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; 

d. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ / sb; locuţ.adj. / np; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / cd; 

e. pron.relativ compus / sb; locuţ.adj. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl. 

 

416. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Lepădarea 

aceasta de orice formule universal valabile, întoarcerea neamurilor la 

propria lor fire reprezintă, în felul său, un exerciţiu de izolare, o asceză, este 

corectă în seria: 

a. adj. / ccm; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / atr.adj.; 

pron.pers. în G / atr.pron.genitival;  

b. adv. / ccm; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; adj. / atr.adj.; 

pron.pers. în G / atr.pron.genitival;  

c. adv. / ccm; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / atr.adj.; 

pron.pers. în D / atr.pron. în D;  

d. adj. / atr.adj.; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / atr.adj.; 

pron.pers. în G / atr.pron.genitival;  

e. adv. / ccm; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

adj. / atr.adj.; pron.pers. în G / atr.pron.genitival. 

  

417. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: A găsit un 

refugiu la unul dintre liderii bandei, unde a învăţat deprinderile de a fi şef. 

este corectă în seria: 

a. numer.cardinal în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; adv.relativ / ccl, element de relaţie; vb, inf.prez.precedat de 

prepoz. / atr.vb.; subst. în N / np; 
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b. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

ci; adv.relativ / ccl, element de relaţie; vb, inf.prez.precedat de prepoz. / atr.vb.; 

subst. în N / np; 

c. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; adv.relativ / ccl, element de relaţie; vb, inf.prez.precedat de 

prepoz. / atr.vb.; subst. în N / np; 

d. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; adv.relativ / ci, element de relaţie; vb, inf.prez.precedat de 

prepoz. / atr.vb.; subst. în Ac / np; 

e. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; adv.relativ / ccl, element de relaţie; vb, inf.prez.precedat de 

prepoz. / atr.vb.; subst. în N / cd. 

 

418. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Când ţi se 

cere să gândeşti ca toată lumea, să scrii ca toată lumea, să vezi ca toată 

lumea, ţi se cere să-ţi condamni singur viaţa spirituală, este corectă în seria: 

a. pron.pers., pers.2 sg, D / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; 

adj.pron.nehot. / atr.adj.; pron.pers., 2 sg, D / atr.pron. în D;  

b. pron.pers., pers.2 sg, D / atr.pron. în D; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; 

adj.pron.nehot. / atr.adj.; pron.pers., 2 sg, D / atr.pron. în D;  

c. pron.pers., pers.2 sg, D / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj.pron.nehot. 

/ atr.adj.; pron.pers., 2 sg, D / atr.pron. în D;  

d. pron.pers., pers.2 sg, D / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. 

/ atr.pron.; pron.pers., 2 sg, D / atr.pron. în D;  

e. pron.pers., pers.2 sg, D / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; 

adj.pron.nehot. / atr.adj.; pron.pers., 2 sg, D / ci.  

 

419. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Iată, prin 

urmare, cât de în urmă este insul de azi când spune că n-are altceva de făcut 

decât să trăiască mai multe vieţi, este corectă în seria: 

a. adv.+prepoz.+locuţ.adj. (superlativ absolut) / np; vb.copul., indic.prez.3 sg / 

pred.nominal (împreună cu în urmă); subst. în N / sb; adv. precedat de prepoz. / 

atr.adv; 

b. adv.+prepoz / ccm; subst. în Ac precedat de prepoz. / np; vb.copul., indic.prez.3 

sg / pred.nominal (împreună cu în urmă); subst. în N / sb; adv. precedat de prepoz. 

/ atr.adv; 

c. adv.+prepoz / ccm; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; vb. indic.prez.3 sg / 

pred.verbal; subst. în N / sb; adv. precedat de prepoz. / atr.adv; 

d. adv.+prepoz / ccm; locuţ.adj. / np; vb.copul., indic.prez.3 sg / pred.nominal 

(împreună cu în urmă); subst. în N / sb; adv. precedat de prepoz. / atr.adj; 

e. adv.+prepoz / ccm; locuţ.adj. / np; vb.copul., indic.prez.3 sg / pred.nominal 

(împreună cu în urmă); subst. în N / sb; adv. precedat de prepoz. / atr.adv. 

 

420. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Omul 

păcătuieşte şi din voluptate, e adevărat; dar mai păcătuieşte din ceva: din 

curiozitate. Şi încă: din orgoliu, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / 

cz; subst. în Ac precedat de prepoz. / apoziţie; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / 

ccm; subst. în Ac precedat de prepoz. / apoziţie; 
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c. subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / apoziţie; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / 

ccm; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz. 

 

421. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Este ca şi 

cum din tine însuţi tot ce are consistenţă şi substanţă dispare într-o fluiditate 

epuizantă după care nu mai rămâi decât cu capul, este corectă în seria: 

a. pron.pers.2 sg. Ac precedat de prepoz. / ccl; adj.pron.de întărire / atr.adj.; 

pron.nehot. / sb; pron.relativ / sb, element de relaţie;  

b. pron.pers.2 sg. Ac precedat de prepoz. / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; 

pron.nehot. / sb; pron.relativ / sb, element de relaţie;  

c. pron.pers.2 sg. Ac precedat de prepoz. / ci; pron.de întărire / atr.adj.; pron.nehot. 

/ sb; pron.relativ / sb, element de relaţie;  

d. pron.pers.2 sg. Ac precedat de prepoz. / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; 

pron.nehot. / sb; pron.relativ / atr.pron., element de relaţie;  

e. pron.pers.2 sg. Ac precedat de prepoz. / ci; adj.pron.de întărire / atr.adj.; 

pron.nehot. / cd; pron.relativ / sb, element de relaţie. 

 

422. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Muzica, mai 

mult decât toate celelalte arte, pretinde o astfel de tensiune şi o inspiraţie 

atât de adâncă, încât e inexplicabil cum cineva, după asemenea momente 

mai poate distinge ceva, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz / ci.; adj.pron.nehot. / atr.adj.; 

adj.pron.demonstr. / atr.adj.; adv. / np; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz / ccm comp.; pron.nehot. / atr.adj.; 

adj.pron.demonstr. / atr.adj.; adv. / np; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz / ccm comp.; adj.pron.nehot. / atr.adj.; 

adj.pron.demonstr. / atr.adj.; adv. / np; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz / ccm comp.; adj.pron.nehot. / atr.adj.; 

pron.demonstr. / atr.pron.; adv. / np; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz / ccm comp.; adj.pron.nehot. / atr.adj.; 

adj.pron.demonstr. / atr.adj.; adv. / ccm. 

 

423. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Dacă în 

lume ar exista o consecvenţă imanentă şi fatală, ar trebui ca toţi marii 

compozitori să se sinucidă la un moment suprem al vieţii lor, sau dacă nu, să 

înnebunească, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; subst. / sb; adj.pron.nehot. / atr.adj.; adj. / 

atr.adj.; subst. / sb; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. / sb; adj.pron.nehot. / atr.adj.; adj. / 

atr.adj.; subst. / sb; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; subst. / cd; adj.pron.nehot. / atr.adj.; adj. / 

atr.adj.; subst. / sb; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; subst. / sb; pron.nehot. / atr.adj.; adj. / 

atr.adj.; subst. / sb; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; subst. / sb; adj.pron.nehot. / atr.adj.; adj. / 

atr.adj.; subst. / cd. 
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424. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Şi-n această 

lume a amăgirilor ne înşelăm prin simţuri sau prin raţiunea plăsmuitoare de 

judecăţi care, apreciind greşit, alunecă peste lucruri, este corectă în seria: 

a. subst. în G, art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; pron.refl. în Ac / marcă a 

diatezei refl.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb, gerunziu / cz; 

b. subst. în G, art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. în Ac / cd; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; vb, gerunziu / cz; 

c. subst. în G, art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. în Ac / cd; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb, gerunziu / cond; 

d. subst. în G, art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. în Ac / cd; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb, gerunziu / cv; 

e. subst. în G, art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. în Ac / cd; 

subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; vb, gerunziu / cz. 

 

425. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Adevărul şi 

exactitatea fiind înlocuite de ficţiuni utile sau plăcute, savantul şi artistul se 

mulţumesc cu precizia şi cu speranţa., este corectă în seria: 

a. substantive în Ac / cd multiplu; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în 

Ac precedat de prepoz. / ci; 

b. substantive în N / subiect multiplu; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. 

în Ac precedat de prepoz. / ci; 

c. substantive în N / subiect multiplu; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; subst. 

în Ac precedat de prepoz. / ci; 

d. substantive în N / subiect multiplu; subst. în Ac precedat de prepoz. / cag; subst. 

în Ac precedat de prepoz. / ci; 

e. substantive în N / subiect multiplu; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. 

în Ac precedat de prepoz. / ccm. 

 

426. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Sunt oameni 

cărora le este dat să guste numai otrava din lucruri, pentru care orice 

surpriză este o surpriză dureroasă şi orice experienţă un nou prilej de 

tortură, este corectă în seria: 

a. pron.relativ / sb, element de relaţie; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, 

element de relaţie; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. art.nehot./ np; 

b. pron.relativ / ci, element de relaţie; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. /  

element de relaţie; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. art.nehot./ np; 

c. pron.relativ / ci, element de relaţie; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, 

element de relaţie; pron.nehot. / atr.adj.; subst. art.nehot./ np; 

d. pron.relativ / ci, element de relaţie; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, 

element de relaţie; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. art.nehot./ cd; 

e. pron.relativ / ci, element de relaţie; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, 

element de relaţie; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. art.nehot./ np. 

 

427. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Acum câteva 

luni, o televiziune americană transmitea un documentar despre copiii din 

România. Reporterul trecea din uşă-n uşă şi întreba mame dacă nu au copii 

de vânzare, este corectă în seria: 

a. adv.  / cct; subst. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst.propriu în Ac precedat de 

prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. / cd; 
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b. adv. cu val.prepoz.+subst. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst.propriu în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. / cd; 

c. adv. cu val.prepoz.+subst. / cct; pron.nehot. / atr.adj.; subst.propriu în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. / cd; 

d. adv. cu val.prepoz.+subst. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst.propriu în Ac 

precedat de prepoz. / ccl; subst. / cd; 

e. adv. cu val.prepoz.+subst. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst.propriu în Ac 

precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. / ci. 

 

428. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Deunăzi, 

întors acasă pe la două noaptea, mi-a revenit atât de viu în minte cum am 

fost privit în timpul cinei, că mi-a fost imposibil să dorm toată noaptea, este 

corectă în seria: 

a. adv. / ccl; numer.card. în Ac precedat de prepoz.compusă / cct; adv. / apoziţie; 

adv.+prepoz. / ccm; adv. / ccm; 

b. adv. / ccl; numer.card. în Ac precedat de prepoz.compusă / apoziţie; adv. / cct; 

adv.+prepoz. / ccm; adv. / ccm; 

c. adv. / ccl; numer.card. în Ac precedat de prepoz.compusă / cct; adv. / cct; adv. 

la superl.absolut / ccm; 

d. adv. / ccl; numer.ord. în Ac precedat de prepoz.compusă / cct; adv. / cct; 

adv.+prepoz. / ccm; adj. / ccm; 

e. adv. / ccl; numer.card. în Ac precedat de prepoz.compusă / cct; adv. / cct; 

adv.+prepoz. / ccm; adv. / ccm. 

 

429. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Fericirea nu-

i un remediu pentru melancolie; dimpotrivă, o agravează, căci se hrăneşte 

cu aceeaşi lăcomie şi din plăcerile, şi din durerile noastre, este corectă în 

seria: 

a. subst. înAc / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în 

Ac precedat de prepoz. / ci;  

b. subst. în N / cd; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci;  

c. subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ccl.  

d. subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci;  

e. subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / cm. 

  

430. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: E ca o 

durere risipită, îndreptată spre lumea cealaltă, în vreme ce durerea însăşi 

este întotdeauna prezentă., este corectă în seria: 

a. subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ccm comp; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ccl; adj. / ccm; 

b. subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. 

/ cct; adj. / np; 

c. subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. 

/ ccl; adj. / cd; 

d. subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. 

/ ccm; adj. / np; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 85 

e. subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz. / np; subst. în Ac precedat de prepoz. 

/ ccl; adj. / np. 

 

431. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Angoasa este 

deci o tulburare gravă şi subită ce invadează viitorul, e o perturbare acută  a 

sensibilităţii noastre temporale, este corectă în seria: 

a. pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în N / np; adj.pron.posesiv / atr.adj;  

b. adj.pron.relativ / atr.adj., element de relaţie; subst. în N / np; adj.pron.posesiv / 

atr.adj;  

c. pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în Ac / cd; adj.pron.posesiv / atr.adj;  

d. pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în N / apoziţie; adj.pron.posesiv / 

atr.adj;  

e. pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în N / np; pron.posesiv / atr.adj.  

 

432. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: La început 

nu mi-am dat seama că e nebună, atât de adevărată îi părea supărarea (şi 

chiar era), este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; adj. / np; subst. în N / sb; 

b. locuţ.adv. / cct; adj. / np; subst. în N / sb; 

c. locuţ.adv. / ccl; adj. / np; subst. în N / sb; 

d. locuţ.adv. / cct; adj. / ccm; subst. în N / sb; 

e. locuţ.adv. / cct; adj. / np; subst. în Ac / cd. 

 

433. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Eu însumi, 

nu mi se-ntâmplă totdeauna oare să mă cred persecutat, victimă a 

oamenilor, a soartei etc.? este corectă în seria: 

a. pron.de întărire / atr.adj.; adv. / cct; pron.pers.1 sg., Ac / cd; subst. în G, 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; 

b. adj.pron.de întărire / atr.adj.; adv. / ccm; pron.pers.1 sg., Ac / cd; subst. în G, 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; 

c. adj.pron.de întărire / atr.adj.; adv. / cct; pron.refl.1 sg., Ac / cd; subst. în G, 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival; 

d. adj.pron.de întărire / atr.adj.; adv. / cct; pron.pers.1 sg., Ac / cd; subst. în D / ci; 

e. adj.pron.de întărire / atr.adj.; adv. / cct; pron.pers.1 sg., Ac / cd; subst. în G, 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival. 

 

434. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cusurul de 

care ne e cel mai ruşine e tocmai cel care alimentează conversaţiile. Dac-am 

comis o greşeală în trecut, cu cât o mărturisim mai puţin, cu atât ceilalţi 

revin asupra ei  şi-o comentează, este corectă în seria: 

a. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cz, element de relaţie; subst. cu val. adv. 

(la comparat. de superioritate) / sb; pron.demonstr. / np; pron.relativ / sb; subst. în 

Ac / cct; adv. la comp. de superioritate / ccm; 

b. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; adv. la comparat. 

de superioritate / sb; pron.demonstr. / np; pron.relativ / sb; subst. în Ac / cct; adv. 

la comp. de superioritate / ccm; 

c. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; subst. cu val. adv. 

(la comparat. de superioritate) / sb; pron.relativ compus / sb; subst. în Ac / cct; 

adv. la comp. de superioritate / ccm; 
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d. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; subst. cu val. adv. 

(la comparat. de superioritate) / sb; pron.demonstr. / np; pron.relativ / sb; subst. în 

Ac / ccl; adv. la comp. de superioritate / ccm; 

e. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; subst. cu val. adv. 

(la comparat. de superioritate) / sb; pron.demonstr. / np; pron.relativ / sb; subst. în 

Ac / cct; adv. la comp. de superioritate / ccm. 

 

435. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Fără să pun 

la socoteală că am o nevoie fizică să mă iau de piept cu legile acestei lumi. 

Am suferit prea mult ca să pot suferi mai puţin, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac / cd; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. la 

superl.absolut / ccm; vb, inf.prez. / cd; 

b. subst. în Ac / ccm; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. la 

superl.absolut / ccm; vb, inf.prez. / cd; 

c. subst. în Ac / cd; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; adv. la 

superl.absolut / ccm; vb, inf.prez. / cd; 

d. subst. în Ac / cd; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. la 

superl.absolut / cct; vb, inf.prez. / cd; 

e. subst. în Ac / cd; adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. la 

superl.absolut / ccm; vb, indic.prez. / pred.vb. 

 

436. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Odată cu 

intrarea internetului în casele lor, mulţi şi-au făcut bani şi nu puţini din 

amăgirea occidentalilor., este corectă în seria: 

a. adv. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. 

/ atr.subst.prepoz.; pron.nehot. / sb; pron.nehot. / cd; 

b. subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

ccl; pron.nehot. / sb; pron.nehot. / cd; 

c. subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; pron.nehot. / sb; pron.nehot. / cd; 

d. subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; adj. pron.nehot. / sb; pron.nehot. / cd; 

e. subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; pron.nehot. / sb; pron.nehot. / sb. 

 

437. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Este celebră 

povestea unui tânăr din Craiova, care şi-a construit un profil de fată pe un 

site. este corectă în seria: 

a. adj. / atr.adj.; subst. în N / np; subst.propriu în Ac, precedat de prepoz./ 

atr.subst.prepoz.; pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ccl; 

b. adj. / np; subst. în N / sb; subst.propriu în Ac, precedat de prepoz./ ccl; 

pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccl; 

c. adj. / np; subst. în N / sb; subst.propriu în Ac, precedat de prepoz./ 

atr.subst.prepoz.; pron.relativ / atr.pron., element de relaţie; subst. în Ac precedat 

de prepoz. / ccl; 

d. adj. / np; subst. în N / sb; subst.propriu în Ac, precedat de prepoz./ 

atr.subst.prepoz.; pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / atr.subst.prepoz. 
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e. adj. / np; subst. în N / sb; subst.propriu în Ac, precedat de prepoz./ 

atr.subst.prepoz.; pron.relativ / sb, element de relaţie; subst. în Ac precedat de 

prepoz. / ccl. 

 

438. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Orice iluzie 

asupră-ţi e fecundă, chiar dacă este sursă de eroare, sau tocmai fiindcă este 

sursă de eroare, deci de “viaţă”, este corectă în seria: 

a. pron.pers. în D, precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz.; vb. copulativ+adj. / pred. 

nominal; subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

b. pron.pers. în G, precedat de prepoz. / atr.pron.genitival.; vb. copulativ+adj. / 

pred. nominal; subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

c. pron.pers. în D, precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz.; vb. / pred. vb.; adj. /  np; 

subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

d. pron.pers. în D, precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz.; vb. copulativ+adj. / pred. 

nominal; subst. în N / sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; 

e. pron.pers. în D, precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz.; vb. copulativ+adj. / pred. 

nominal; subst. în N / np; subst. în Ac precedat de prepoz. / np. 

 

439. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: După o 

jumătate de oră de discuţie era cât pe ce să ne încăierăm. De atunci, de câte 

ori îl văd, am aceeaşi reacţie de acum treizeci de ani, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; locuţ.adv. / np; adj.pron.demonstrativ de identitate / atr.adj.; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; locuţ.adv. / np; pron.demonstrativ de identitate / atr.adj.; 

c. numeral fracţ. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; locuţ.adv. / np; adj.pron.demonstrativ de identitate / atr.adj.; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; 

locuţ.adv. / np; adj.pron.demonstrativ de identitate / atr.adj.; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoz.; locuţ.adj. / np; adj.pron.demonstrativ de identitate / atr.adj.. 

 

440. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Rareori m-a 

scos cineva din sărite ca el, căci pretinde că ştie despre toate mai multe 

lucruri decât tine., este corectă în seria: 

a. pron.pers. în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / 

ci; pron.nehot./ cd; pron.pers. 2 sg., Ac precedat de prepoz. / ccm comp.;  

b. pron.pers. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; adj.pron.nehot. la comp. de superioritate / atr.adj.; pron.pers. 2 sg., Ac 

precedat de prepoz. / ccm comp.;  

c. pron.pers. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; pron.nehot./ cd; pron.pers. 2 sg., Ac precedat de prepoz. / ci.;  

d. pron.pers. în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / 

ci; pron.nehot./ cd; pron.pers. 2 sg., Ac precedat de prepoz. / ci;  

e. pron.pers. în Ac precedat de prepoz. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; pron.nehot./ cd; pron.pers. 2 sg., Ac precedat de prepoz. / ccm comp. 

  

441. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cu cât 

îmbătrânesc, cu atât îmi dau seama că lucrul cel mai adânc în om este 

dorinţa de a se răzbuna, este corectă în seria: 
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a. locuţ.adv. / ccm; adj. la superl.relativ de superioritate / atr.adj.; vb, inf. prezent 

precedat de prepoz. / atr.vb.; pron.refl. pers.3 sg, Ac / cd; 

b. prepoz.+adv. / ccm; adj. la superl.absolut / atr.adj.; vb, inf. prezent precedat de 

prepoz. / atr.vb.; pron.refl. pers.3 sg, Ac / cd; 

c. prepoz.+adv. / ccm; adj. la superl.relativ de superioritate / atr.adj.; vb, diateza 

reflexivă, inf. prezent precedat de prepoz. / atr.vb.; 

d. prepoz.+adv. / ccm; adj. la superl.relativ de superioritate / atr.adj.; vb, inf. 

prezent precedat de prepoz. / atr.vb.; pron.refl. pers.3 sg, Ac / cd; 

e. prepoz.+adv. / ccm; adj. la superl.relativ de superioritate / atr.adj.; vb, inf. 

prezent precedat de prepoz. / ci; pron.refl. pers.3 sg, Ac / cd. 

 

442. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Dacă nu 

reuşesc în ce m-apuc să fac, e neîndoielnic fiindcă nu o fac cu toată fiinţa, 

iar ceilalţi, simţindu-mi reticenţele, nu pot avea încredere în mine, este 

corectă în seria: 

a. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; adv. / np; 

pron.pers. în D / atr.pron. în D; subst. în Ac / cd; 

b. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; adv. / np; 

pron.pers. în D / atr.pron. în D; subst. în Ac / cd; 

c. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; adj. / np; 

pron.pers. în D / atr.pron. în D; subst. în Ac / cd; 

d. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; adv. / np; 

pron.pers. în D / ci; subst. în Ac / cd; 

e. pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; adv. / np; 

pron.pers. în D / atr.pron. în D; subst. în N / cd. 

 

443. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Ar trebui să 

rămân pururi dincolo de fapte, să mă istovesc în virtual… De altminteri, 

asta şi sunt de obicei, este corectă în seria: 

a. adv. / np; subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / np; 

b. adv. / cct; adv. / ccl; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; 

c. adv. / cct; subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / np; 

d. adv. / ccm; subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / np; 

e. adv. / cct; subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. / ccl. 

 

444. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: În general, 

sunt socotit (de unii, ar trebui s-o spun) mai degrabă bun; şi asta fiindcă n-

am destul timp ca să fiu rău, este corectă în seria: 

a. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; locuţ.adv. / ccm; adj. / atr.adj.; 

subst. / cd; 

b. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / cag; locuţ.adv. / ccm; adj. / atr.adj.; 

subst. / cd; 

c. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / cag; adv. la comparat. de 

superioritate / ccm; adj. / atr.adj.; subst. / cd; 

d. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / cag; locuţ.adv. / ccm; adj. / atr.adj.; 

subst. / fără funcţie sintactică (element din locuţ.vb. a avea timp); 

e. pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. la comp. de superioritate / 

ccm; adj. / atr.adj.; subst. / cd. 
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445. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Am încercat 

să scriu ceva despre istorie, subiect care m-a pasionat, acum însă, îmi 

stârneşte atât de puţin curiozitatea că mi-a fost cu neputinţă să mă aplec 

asupra lui mai mult de câteva zile., este corectă în seria: 

a.  subst. / apoziţie; pron.pers. în D / ci; locuţ.adv. / np; pron.pers. în G precedat de 

prepoz. / ci;  

b. subst. / ci; pron.pers. în D / ci; locuţ.adv. / np; pron.pers. în G precedat de 

prepoz. / ci;  

c. subst. / apoziţie; pron.refl. în D / marcă a diatezei refl.; locuţ.adv. / np; 

pron.pers. în G precedat de prepoz. / ci;  

d. subst. / apoziţie; pron.pers. în D / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / np; 

pron.pers. în G precedat de prepoz. / ci;  

e. subst. / apoziţie; pron.pers. în D / ci; locuţ.adv. / np; pron.pers. în G precedat de 

prepoz. / ccm.  

 

446. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Să nu te temi 

de ridicol, ba chiar să-l cauţi – un lucru pentru care e nevoie de-o oarecare 

tărie sufletească, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; pron.relativ în Ac precedat de 

prepoz. / ci, element de relaţie; subst. / sb; 

b. adj. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; pron.relativ în Ac precedat de 

prepoz. / ci, element de relaţie; subst. / sb; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / cd; pron.relativ în Ac precedat de 

prepoz. / ci, element de relaţie; subst. / sb; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; pron.relativ în Ac precedat de 

prepoz. / cz, element de relaţie; subst. / sb; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; pron.relativ în Ac precedat de 

prepoz. / ci, element de relaţie; subst. / np. 

 

447. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: A şti că e cu 

neputinţă să stabileşti cine e vinovat şi cine nu şi să continui să judeci e un 

lucru pe care îl facem, mai mult sau mai puţin, cu toţii, este corectă în seria: 

a. vb, inf.prez. / cd; pron.relativ / sb, element de relaţie; adv. de negaţie / predicat 

(eliptic: nu e vinovat); adv. la comp. de superioritate / ccm; 

b. vb, inf.prez. / sb; pron.relativ / np, element de relaţie; adv. de negaţie / predicat 

(eliptic: nu e vinovat); adv. la comp. de superioritate / ccm; 

c. vb, inf.prez. / sb; pron.relativ / sb, element de relaţie; adv. de negaţie / fără 

funcţie sintactică; adv. la comp. de superioritate / ccm; 

d. vb, inf.prez. / sb; pron.relativ / sb, element de relaţie; adv. de negaţie / predicat 

(eliptic: nu e vinovat); loc.adv. / ccm; 

e. vb, inf.prez. / sb; pron.relativ / sb, element de relaţie; adv. de negaţie / predicat 

(eliptic: nu e vinovat); adv. la comp. de superioritate / cd. 

 

448. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul:     Nu reuşesc 

să realizez nimic din ce-mi propun., este corectă în seria: 

a. pron.negativ / ccm; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de 

relaţie; pron.pers. în D / ci; 

b. pron.negativ / cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; 

pron.pers. în D / ci; 
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c. pron.negativ / cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci, element de relaţie; 

pron.pers. în D / ci; 

d. pron.negativ / cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd, element de relaţie; 

pron.pers. în D / atr.pron.în D; 

e. pron.negativ / cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / atr.pron.prepoz., 

element de relaţie; pron.pers. în D / ci. 

 

449. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Ce am însă 

cu siguranţă e teama nemăsurată de a mă prevala de orice în afară de 

incapacitatea de a fi părtaş la ceva, la orice, este corectă în seria: 

a. pron.relativ / sb, element de relaţie; conj.coordonatoare adversativă / fără 

funcţie sintactică; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / np, pron.nehot. 

în Ac precedat de prepoz. / ci;  

b. pron.relativ / cd, element de relaţie; adv. / ccm; pron.nehot. în Ac precedat de 

prepoz. / ci; adj. / np, pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci;  

c. pron.relativ / cd, element de relaţie; conj.coordonatoare adversativă / fără 

funcţie sintactică; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / cag; adj. / np, 

pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci;  

d. pron.relativ / cd, element de relaţie; conj.coordonatoare adversativă / fără 

funcţie sintactică; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / cd, pron.nehot. 

în Ac precedat de prepoz. / ci;  

e. pron.relativ / cd, element de relaţie; conj.coordonatoare adversativă / fără 

funcţie sintactică; pron.nehot. în Ac precedat de prepoz. / ci; adj. / np, pron.nehot. 

în Ac precedat de prepoz. / ci.  

 

450. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cu fiecare zi, 

imaginea pe care mi-am făcut-o despre indiferenţa mea păleşte încă un pic, 

este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci; locuţ.adv./ ccm; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. / ccm; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci; locuţ.adv./ ccm; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ccm; locuţ.adv./ ccm; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci; subst. art.nehot./ ccm; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / cct; adj.pron.nehot. / atr.adj.; subst. în Ac 

precedat de prepoz. / ci; numeral card. / atr.adj.; subst. în Ac / ccm. 

 

451. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Viaţa e ca un 

text la care ai muncit enorm, pe care-ai vrea să-l îmbunătăţeşti fără să poţi, 

pentru că eşti sătul de el până-n gât: nu mai poţi adăuga nici o virgulă. este 

corectă în seria: 

a. subst. masc. sg.,Ac /np; locuţ.adv. / cns; vb. inf.prez. / cd; 

b. subst. neutru sg., N /np; locuţ.adv. / ccm; vb. inf.prez. / cd; 

c. subst. neutru sg.,Ac /np; locuţ.adv. / cns; vb. inf.prez. / cd; 

d. subst. neutru sg., N /np; locuţ.adv. / fără funcţie sintactică, formant al 

superlativ.absolut al adj. „sătul”; vb. inf.prez. / cd; 

e. subst. neutru sg.,Ac /np; locuţ.adv. / cns; vb. ind.prez. / pred.vb. 
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452. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Dacă tu 

însuţi ai dorit aceeaşi glorie, te deranjează să-i vezi pe ceilalţi că aspiră la 

ea şi că se zbuciumă pentru o himeră, este corectă în seria: 

a. pron.pers. 2 sg., Ac / cd; pron.pers. 3 pl., Ac / cd; pron.pers. Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

b. pron.refl. 2 sg., Ac / cd; pron.pers. 3 pl., Ac / cd; pron.pers. Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

c. pron.pers. 2 sg., Ac / cd; pron.pers. 3 sg., D / ci; pron.pers. Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

d. pron.pers. 2 sg., Ac / cd; pron.pers. 3 pl., Ac / cd; pron.pers. Ac precedat de 

prepoz. / ccl; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz; 

e. pron.pers. 2 sg., Ac / cd; pron.pers. 3 pl., Ac / cd; pron.pers. Ac precedat de 

prepoz. / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci. 

 

453. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nu e 

adevărat că nu putem trăi fără zei. Mai întâi ne facem nişte simulacre de zei, 

apoi omul suportă orice şi se obişnuieşte cu orice. este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de prepoz. / cv; adv. provenit din numer.ord. / cct; 

pron.nehot./cd; 

b. subst. în Ac precedat de prepoz. / cond; adv. / cct; pron.nehot./cd; 

c. subst. în Ac precedat de prepoz. / cond; adv. provenit din numer.ord. / cct; 

pron.relativ/cd; 

d. subst. în Ac precedat de prepoz. / cond; adv. provenit din numer.ord. / cct; 

pron.nehot./cd; 

e. subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; adv. provenit din numer.ord. / cct; 

pron.nehot./cd. 

 

454. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Să-l simţi pe 

altul trăind alături, dincolo de perete, să-i auzi zgomotele, să-i simţi 

prezenţa, să-ţi imaginezi cum respiră – toate astea m-au scos din minţi 

întotdeauna, este corectă în seria: 

a. subst. în Ac precedat de locuţ. prepoz. /ccl; pron.pers. în D / atr.pron. în D; 

pron.refl. în D / marcă a diatezei reflexive; adv.relativ / ccm, element de relaţie;  

b. adv. / ccl, subst. în Ac precedat de prepoz. /ci; pron.pers. în D / atr.pron. în D; 

pron.refl. în D / marcă a diatezei reflexive; adv.relativ / ccm, element de relaţie;  

c. subst. în Ac precedat de locuţ. prepoz. /ccl; pron.pers. în D / ci; pron.refl. în D / 

marcă a diatezei reflexive; adv.relativ / ccm, element de relaţie;  

d. subst. în Ac precedat de locuţ. prepoz. /ccl; pron.pers. în D / atr.pron. în D; 

pron.refl. în D / ci; adv.relativ / ccm, element de relaţie;  

e. subst. în Ac precedat de locuţ. prepoz. /ccl; pron.pers. în D / atr.pron. în D; 

pron.refl. în D / marcă a diatezei reflexive; adv.relativ / element de relaţie. 

  

455. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nu există 

problemă izolată; cea pe care o abordăm, oricare-ar fi ea, le ridică implicit 

pe celelalte, este corectă în seria: 

a. pron.demonstrativ / apoz.; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd; 

pron.nehot. / np, element de relaţie; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / 

cd;  

b. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.nehot. / 

np, element de relaţie; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / cd;  
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c. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd; pron.nehot. / 

np; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / cd;  

d. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd; pron.nehot. / 

np, element de relaţie; adj. pron.demonstrativ / atr.adj.  

e. pron.demonstrativ / sb; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / cd; pron.nehot. / 

np, element de relaţie; pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / cd. 

 

456. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Starea de 

veghe implică oboseală şi uzură, chiar dacă nu ne mişcăm, chiar dacă 

rămânem culcaţi. este corectă în seria: 

a. subst. în N / cd; locuţ.conjuncţională / element de relaţie; adj.participial / np; 

b. subst. în Ac / cd; locuţ.adv. / element de relaţie; adj.participial / np; 

c. subst. în Ac / cd; locuţ.conjuncţională / element de relaţie; vb., participiu / cd; 

d. subst. în Ac / cd; locuţ.conjuncţională / element de relaţie; adj.participial / ccm; 

e. subst. în Ac / cd; locuţ.conjuncţională / element de relaţie; adj.participial / np.  

 

457. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: După ce vreme 

de cincizeci de ani, am acceptat o indigenţă (n.n. sărăcie) crescândă, vom fi 

oare în stare …? este corectă în seria:  

a) locuţ.prepoz., numeral cardinal, prepoz., subst., adj. provenit din vb la gerunziu, 

adv.interogativ;  

b) subst., prepoz., numeral cardinal, prepoz., subst., adj. provenit din vb la 

gerunziu, adv.interogativ;  

c) locuţ.prepoz., numeral cardinal, prepoz., subst., vb la gerunziu, adv.interogativ;  

d) locuţ.prepoz., numeral cardinal, prepoz., subst., adj. provenit din vb la gerunziu, 

adv.rel.;  

e) locuţ.prepoz., numeral ordinal, prepoz., subst., adj. provenit din vb la gerunziu, 

adv.interogativ. 

 

458. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Ca să primim, 

avem, mai întâi, ceva de dat. este corectă în seria:  

a) numeral ordinal, gradul comparativ de superioritate; pron.nehot., sg., Ac; vb, 

supin;  

b) adv. provenit din numeral ordinal, gradul comparativ de superioritate; adj. 

pron.nehot., sg., Ac; vb, supin;  

c) adv. provenit din numeral ordinal, gradul comparativ de superioritate; 

pron.nehot., sg., Ac; vb, supin;  

d) numeral ordinal, gradul comparativ de superioritate; adj.pron.nehot., sg., Ac; 

vb, supin;  

e) adv. provenit din numeral ordinal, gradul comparativ de superioritate; 

pron.nehot., sg., Ac; vb, participiu precedat de prepoz. 

 

459. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Românul îşi 

iubeşte şefii. Nu pe toţi o dată şi nu neapărat câtă vreme sunt vii. este corectă 

în seria:  

a) pron.refl, pers. 3 sg., D, pron.nehot., masc., pl., Ac precedat de prepoz., 

locuţ.conjuncţ.;  

b) pron.pers., pers. 3 sg., D, pron.nehot., masc., pl., Ac precedat de prepoz., 

locuţ.conjuncţ.;  
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c) pron.refl, pers. 3 sg., D, adj.pron.nehot., masc., pl., Ac precedat de prepoz., 

locuţ.conjuncţ.;  

d) pron.refl, pers. 3 sg., D, pron.nehot., masc., pl., Ac precedat de prepoz., adj.rel., 

subst. în Ac.;  

e) pron.pers., pers. 3 sg., D, pron.nehot., masc., pl., Ac precedat de prepoz., 

locuţ.adv. 

 

460. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Erau primiţi, în 

aceleaşi locuri, ca şi cum toţi erau deja niţeluş preşedinţi. este corectă în 

seria:  

a) pron.demonstr. de identitate, neutru, pl., Ac, loc.conjuncţ., pron.nehot., masc. 

pl, N, adv.;  

b) adj.pron.demonstr. de identitate, neutru, pl., Ac, loc.adv., pron.nehot., masc. pl, 

N, adv.;  

c) adj.pron.demonstr. de identitate, fem., pl., Ac, loc.conjuncţ., pron.nehot., masc. 

pl, N, adv.;  

d) adj.pron.demonstr. de identitate, neutru, pl., Ac, loc.conjuncţ., pron.nehot., 

masc. pl, N, adv.;  

e) adj.pron.demonstr. de identitate, neutru, pl., Ac, loc.conjuncţ., pron.nehot., 

masc. pl, N, adj. 

 

461. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Domnul II 

avea, de pildă, obiceiul să spună că apropiaţii Domniei Sale îl îndeamnă 

frecvent la radicalitate… este corectă în seria:  

a) locuţ. adv., subst. provenit din vb la participiu, locuţ.pronom. de politeţe;  

b) prepoz., subst., subst. provenit din vb la participiu, locuţ.pronom. de politeţe;  

c) locuţ. adv., subst. provenit din vb la supin, locuţ.pronom. de politeţe; d) locuţ. 

adv., subst. provenit din vb la participiu, pron. compus de politeţe;  

e) locuţ. adv., subst., pron. de politeţe. 

 

462. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Prost sfătuit, el 

ascultă numai de glasul interior, mai înţelept decât cel al prietenilor şi al 

experţilor. este corectă în seria:  

a) adj., adj. participial, adj. la gradul comparativ de superioritate, prepoz., 

pron.demonstrativ de depărtare;  

b) adv. provenit din adj., adj. participial, adj. la gradul comparativ de superioritate, 

prepoz., pron.demonstrativ de depărtare;  

c) adv. provenit din adj., vb participiu, adj. la gradul comparativ de superioritate, 

prepoz., pron.demonstrativ de depărtare;  

d) adv. provenit din adj., adj. participial, adj. la gradul superlativ relativ de 

superioritate, prepoz., pron.demonstrativ de depărtare;  

e) adv. provenit din adj., adj. participial, adj. la gradul comparativ de superioritate, 

prepoz., art.demonstrativ. 

 

463. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Mă număr mai 

curând printre cei din urmă. este corectă în seria:  

a) locuţ.adv., pron.demonstrativ, locuţ.adj.;  

b) adv. la comparativ de superioritate, pron.demonstrativ, locuţ.adj.;  

c) locuţ.adv., locuţ.adj.substantivizată;  

d) adv. la comparativ de superioritate, art.demonstrativ, locuţ.adj.;  
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e) locuţ.adv., pron.demonstrativ, locuţ.adv. 

 

464. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: În timp ce alţii 

cad pe gânduri, eul tău cutreieră liber. este corectă în seria:  

a) prepoz., subst., pron.rel., locuţ.vb, subst. provenit din pron.pers., 

adj.pron.posesiv;  

b) locuţ.conjuncţ., vb, prepoz., subst., subst. provenit din pron.pers., 

adj.pron.posesiv;  

c) locuţ.conjuncţ., locuţ.vb, subst. provenit din pron.pers., adj.pron.posesiv;  

d) locuţ.conjuncţ., locuţ.vb, pron.pers., adj.pron.posesiv;  

e) locuţ.conjuncţ., locuţ.vb, subst. provenit din pron.pers., pron.posesiv. 

 

465. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Dintr-odată însă, 

camaradul de până mai ieri a dat măsura întregii sale abjecţii. este corectă 

în seria:  

a) prepoz., adv., conjuncţ.adversativă, prepoz.compusă, adv. de aproximare, adv. 

de timp, adj. gen fem., nr.sg. caz G, adj.pron.posesiv;  

b) locuţ.adv., adv., prepoz.compusă, adv. de aproximare, adv. de timp, adj. gen 

fem., nr.sg. caz G, adj.pron.posesiv;  

c) locuţ.adv., conjuncţ.adversativă, prepoz.compusă, locuţ.adv., adj. gen fem., 

nr.sg. caz G, adj.pron.posesiv;  

d) locuţ.adv., conjuncţ.adversativă, prepoz.compusă, adv. de aproximare, adv. de 

timp, adj. gen fem., nr.sg. caz G, adj.pron.posesiv;  

e) locuţ.adv., conjuncţ.adversativă, locuţ. adv. de timp, adj. gen fem., nr.sg. caz G, 

adj.pron.posesiv. 

 

466. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Or, iată că 

demonii minori pot fi mai anti-Iliescu şi mai anti-Măgureanu ecât a fost 

opoziţia tradiţională. este corectă în seria:  

a) adv., interjecţie predicativă, adjective la comparativ de superioritate;  

b) conj.adversativă, interjecţie predicativă, substantive derivate cu prefix; c) 

conj.adversativă, interjecţie predicativă, adv., substantive derivate cu prefix;  

d) adv., interjecţie predicativă, substantive derivate cu prefix la comparativ de 

superioritate;  

e) conj.adversativă, interjecţie predicativă, adjective la comparativ de 

superioritate. 

 

467. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Câţi din cei care 

îl admiră intelectualmente ar vota pentru el în plan politic? este corectă în 

seria:  

a) pron.interog. masc.pl., prepoz., pron.demonstrativ, pron.relativ, adv.; b) 

pron.rel. masc.pl., prepoz., pron.demonstrativ, pron.relativ, adv.;  

c) pron.interog. masc.pl., prepoz., pron.demonstrativ, pron.interogativ, adv.;  

d) pron.interog. masc.pl., prepoz., art.demonstrativ, pron.relativ, adv.;  

e) pron.interog. masc.pl., prepoz., pron.demonstrativ, pron.relativ, adj. 

 

468. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Poporului îi vine 

greu să fie antipopulist. este corectă în seria:  

a) subst. în D, pron.pers.neacc., pers.3 sg, D, vb, indic.prez.pers.3 sg., adv., 

adj.gen neutru, sg. N;  
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b) subst. în G, pron.pers.neacc., pers.3 sg, G, loc.vb, indic.prez.pers.3 sg., adj.gen 

neutru, sg. N;  

c) subst. în D, pron.pers.neacc., pers.3 sg, D, loc.vb, indic.prez.pers.3 sg., adj.gen 

neutru, sg. N;  

d) subst. în D, pron.pers.neacc., pers.3 pl, D, loc.vb, indic.prez.pers.3 sg., adj.gen 

neutru, sg. N;  

e) subst. în D, pron.pers.neacc., pers.3 sg, D, loc.vb, indic.prez.pers.3 sg., adj.gen 

masc., sg. N. 

 

469. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Cu atât mai rău 

pentru el, pentru noi toţi şi pentru populiştii înşişi, care găsesc, astfel, încă 

destule argumente să rămână ceea ce sunt. este corectă în seria:  

a) locuţ.adv., adj.pron.nehotărât, adj.pron.de întărire, adv. adj.pron.nehotărât, 

pron.rel.compus;  

b) prepoz., adv., pron.nehotărât, adj.pron.de întărire, adv. adj.pron.nehotărât, 

pron.rel.compus;  

c) prepoz., adv., adj.pron.nehotărât, pron.de întărire, adv. adj.pron.nehotărât, 

pron.rel.compus;  

d) prepoz., adv., adj.pron.nehotărât, adj.pron.de întărire, adv. adj.pron.nehotărât, 

pron.rel.compus;  

e) prepoz., adv., adj.pron.nehotărât, adj.pron.de întărire, adv. adj., 

pron.rel.compus. 

 

470. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: În toate aceste 

împrejurări – şi în altele – inteligenţa autohtonă nu iscălea: situaţiunea era 

prea tare! este corectă în seria:  

a) pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adj. la superlativ absolut;  

b) adj.pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adj. la superlativ 

absolut;  

c) adj.pron.nehotărât, pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adj. la superlativ absolut;  

d) adj.pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, adj.pron.nehotărât, adj. la superlativ 

absolut;  

e) adj.pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adv. la superlativ 

absolut. 

 

471. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: A venit momentul 

să dăm cu pumnul în masă, să le arătăm noi dumnealor cu cine au de-a 

face! este corectă în seria:  

a) pron.pers. de politeţe, D, prepoz., pron.rel., locuţ.vb;  

b) pron.pers. de politeţe, N, prepoz., pron.rel., locuţ.vb;  

c) pron.pers. de politeţe, D, prepoz., pron.interog., locuţ.vb;  

d) pron.pers. de politeţe, D, prepoz., pron.rel., vb, prepoz.compusă, vb la inf.;  

e) pron.pers., D, prepoz., pron.rel., locuţ.vb. 

 

472. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Pentru unii, care 

îşi mai amintesc încă de comunism, …care piaţa e înţeleasă ca un loc unde 

poţi cumpăra câte ceva. este corectă în seria:  

a) prepoz., numeral cardinal cu valoare de subst., pron.relativ, pron.refl. pers. 3 pl. 

D, adv.relativ, adv.. pron.nehotărât;  
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b) prepoz., pron.nehotărât, pron.interogativ, pron.refl. pers. 3 pl. D, adv.relativ, 

adv.. pron.nehotărât;  

c) prepoz., pron.nehotărât, pron.relativ, pron.refl. pers. 3 sg. D, adv.relativ, adv.. 

pron.nehotărât;  

d) prepoz., pron.nehotărât, pron.relativ, pron.refl. pers. 3 pl. D, adv.relativ, 

adj.pron.relativ, pron.nehotărât;  

e) prepoz., pron.nehotărât, pron.relativ, pron.refl. pers. 3 pl. D, adv.relativ, adv.. 

pron.nehotărât. 

 

473. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: …să fie mult mai 

amabili, să pară intresaţi de succesul întreprinderii lor, să nu se comporte ca 

şi cum le-ar fi egal dacă vând sau nu. este corectă în seria:  

a) pron.nehotărât., adj. la comparativ de superioritate, pron.pers. în G, 

locuţ.conjuncţ., adv. provenit din adjectiv;  

b) adj. la superlativ absolut, pron.pers. în G, locuţ.conjuncţ., adv. provenit din 

adjectiv;  

c) adv., adj. la comparativ de superioritate, pron.pers. în G, locuţ.conjuncţ., adv. 

provenit din adjectiv;  

d) adv., adj. la comparativ de superioritate, pron.posesiv, locuţ.conjuncţ., adv. 

provenit din adjectiv;  

e) adv., adj. la comparativ de superioritate, pron.pers. în G, locuţ.conjuncţ., adj. 

 

474. Analiza morfolo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Ăsta cine 

mai e? că nu se recomandă prin vreo ispravă oarecare! este corectă în seria:  

a) pron.demonstr. /sb, pron.interogativ /np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., 

adj.pron.nehotărât / atr.adj.;  

b) adj.pron.demonstr. /sb, pron.interogativ /np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., 

adj.pron.nehotărât / atr.adj.;  

c) pron.demonstr. /np, pron.interogativ /sb, adj.pron.nehotărât / atr.adj., 

adj.pron.nehotărât / atr.adj.;  

d) pron.demonstr. /sb, pron.interogativ /np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., 

pron.nehotărât / atr.adj.;  

e) pron.demonstr. /sb, pron.interogativ /np, pron.nehotărât / atr.adj., 

adj.pron.nehotărât / atr.adj. 

 

475. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Toate acestea şi 

multe altele au sfârşit prin a crea impresia că, deşi între est şi vest există 

nenumărate puncte comune… este corectă în seria:          

a) pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, adj.pron.nehotărât, pron. nehotărât, 

substantiv neutru;  

b) adj.pron.nehotărât, pron.demonstrativ, adj.pron.nehotărât, pron. nehotărât, 

substantiv neutru;  

c) adj.pron.nehotărât, pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adj.pron. nehotărât, 

substantiv neutru;  

d) pron.nehotărât, adj.pron.demonstrativ, pron.nehotărât, adj.pron. nehotărât, 

substantiv neutru;  

e) adj.pron.nehotărât, pron.demonstrativ, adj.pron.nehotărât, pron. nehotărât, 

substantiv masculin. 
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476. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Estul a rămas 

oarecum demodat, în vreme ce vestul a evoulat…orientându-se, cu alte 

cuvinte, mai curând spre viitor. este corectă în seria:  

a) adv., locuţ.conjuncţ., locuţ.adv., locuţ.adv.;  

b) adv., locuţ.conjuncţ., locuţ.adv., adv.la comparativ de superioritate;  

c) adv., prepoz., subst., pron.rel., locuţ.adv., locuţ.adv.;  

d) adv., locuţ.conjuncţ., prepoz., adj.pron.nehotărât, subst., locuţ.adv.;  

e) adv., locuţ.conjuncţ., locuţ.adv., locuţ.adv. 

 

477. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Gândirea 

răsăriteană cu privire la Europa e colorată nostalgic. Vestul e mai 

vulnerabil faţă de ideologiile triumfaliste… este corectă în seria:  

a) prepoz., subst., prepoz., subst.propriu, adv.provenit din adj., locuţ.prepoz., 

subst.;  

b) locuţ.prepoz., subst.propriu, adv.provenit din adj., subst., prepoz., subst.;  

c) prepoz., subst., prepoz., subst.propriu, adv.provenit din adj., subst., prepoz., 

subst.;  

d) locuţ.prepoz., subst.propriu, adv.provenit din adj., locuţ.prepoz., subst.;  

e) locuţ.prepoz., subst.propriu, adj., locuţ.prepoz., subst. 

 

478. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: De jur-

împrejur, anexele aeroportului au ceva improvizat şi sărăcăcios. este corectă 

în seria:  

a) locuţ.adv. / cl, pron.nehotărât / cd, adj.participial / atr.adj.;  

b) locuţ.adv. / cl, adv. / apoz., pron.nehotărât / cd, adj.participial / atr.adj.; c) 

locuţ.adv. / cl, adj.pron.nehotărât / cd, adj.participial / atr.adj.;  

d) locuţ.adv. / cl, adj.pron.nehotărât / atr.adj., adj.participial / atr.adj.;  

e) locuţ.adv. / cl, pron.nehotărât / cd, vb participiu / atr.vb. 

 

479. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Oricât i-ar fi 

displăcut, trebuia să scoată o sută de mii din buzunar… este corectă în seria:  

a) adv.rel. /cm, pron.pers.neacc. D / ci, numeral cardinal compus cu val.subst. / cd;  

b) adv.nehotărât, element de relaţie /cm, pron.pers.neacc. D / ci, numeral cardinal 

compus cu val.subst. / cd;  

c) adv.nehotărât, element de relaţie /ct, pron.pers.neacc. D / ci, numeral cardinal 

compus cu val.subst. / cd;  

d) adv.nehotărât, element de relaţie /cm, pron.pers.neacc. D / ci, subst. provenit 

din numer.card./ cd;  

e) adv.nehotărât, element de relaţie /cv, pron.pers.neacc. D / ci, numeral cardinal 

compus cu val.subst. / cd. 

 

480. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Stătea în capul 

oaselor…cu scrumiera în care scutura cea dintâi ţigară. este corectă în 

seria:  

a) prepoz., subst. în Ac., subst. în G, pron.rel., numer.ordinal cu val.adj., fem., sg., 

Ac;  

b) prepoz., subst. în Ac., subst. în D, pron.rel., numer.ordinal cu val.adj., fem., sg., 

Ac;  

c) locuţ.prepoz., subst. în G, adj.pron.rel., numer.ordinal cu val.adj., fem., sg., Ac;  
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d) locuţ.prepoz., subst. în G, pron.rel., adj. provenit din numer.ordinal, fem., sg., 

N;  

e) locuţ.prepoz., subst. în G, pron.rel., numer.ordinal cu val.adj., fem., sg., Ac. 

 

481. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Se anunţa o zi pe 

cinste, prima de muncă în marele oraş. este corectă în seria:  

a) subst.art.nehotărât în N, locuţ.adj., numeral ordinal cu val.subst.în N;  

b) subst.art.nehotărât în N, locuţ.adj., numeral ordinal cu val.adj.în N;  

c) subst.art.nehotărât în Ac, locuţ.adj., numeral ordinal cu val.adv.în N; d) 

subst.art.nehotărât în N, prepoz., subst. în Ac, numeral ordinal cu val.subst.în N;  

e) subst.art.nehotărât în N, locuţ.adj., subst.în N. 

 

482. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Aş, nici vorbă. A 

fost odată. A, doar aşa, la revizie, da’ asta-i peste tot. este corectă în seria:  

a) interj., adv., subst., adv. de timp, interj., adv., adv., conjuncţ.adversativă, 

locuţ.adv.;  

b) interj., loc.adv., numeral cu val.adv., interj., adv., adv., conjuncţ.adversativă, 

locuţ.adv.; 

c) interj., loc.adv., adv. de timp, interj., adv., adv., conjuncţ.adversativă, locuţ.adv.  

d) interj., loc.adv., adv. de timp, interj., loc.adv., conjuncţ.adversativă, locuţ.adv.;  

e) interj., loc.adv., adv. de timp, interj., adv., adv., conjuncţ.adversativă, prepoz., 

pron.nehot. 

 

483. Analiza morfologică a cuvintelor subliniate din textul: Ştia că nimeni 

alta (sau cel puţin aşa îi plăcea să creadă) ce însemnau parola şi cafeaua… 

este corectă în seria:  

a) pron.negativ, pron.nehotărât, locuţ.adv., pron.relativ;  

b) adj.pron.negativ, pron.nehotărât, locuţ.adv., pron.relativ;  

c) adj.pron.negativ, adj.pron.nehotărât, locuţ.adv., pron.relativ;  

d) pron.negativ, adj.pron.nehotărât, adv. la comparativ de inferioritate., 

pron.relativ;  

e) pron.negativ, adj.pron.nehotărât, locuţ.adv., adj. pron.relativ. 

 

484. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Câteodată 

mai că-mi vine să mă duc şi să-i dau eu brânci afară. este corectă în seria:  

a) adv. / fără funcţie sintactică, pron.pers.neacc 1 sg. D /ci, pron.pers.neacc.3 sg. D 

/ ci;  

b) adv. /pred.vb, pron.pers.neacc 1 sg. D / face parte din locuţ.vb, 

pron.pers.neacc.3 sg. D / ci;  

c) adv. /pred.vb, pron.pers.neacc 1 sg. D /ci, pron.pers.neacc.3 sg. D / ci; d) adv. 

/pred.vb, pron.pers.neacc 1 sg. D /ci, pron.pers.neacc.3 sg. D / element al locuţ.vb 

(fără funcţie);  

e) adv. / fără funcţie, pron.pers.neacc 1 sg. D /ci, pron.pers.neacc.3 sg. D / fără 

funcţie. 

 

485. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nepotu-meu 

ăsta la care m-am mutat stă chiar vizavi şi are un ăla de te ajută să te uiţi la 

om în casă. este corectă în seria:  

a) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., pron.rel. în Ac precedat de prepoz. / ci, adv. / 

cl, pron.demonstrativ în Ac substantivizat / cd, pron.rel. / sb;  
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b) pron.demonstrativ / atr.pron., pron.rel. în Ac precedat de prepoz. / ci, adv. / cl, 

pron.demonstrativ în Ac / cd, pron.rel. / ci;  

c) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., adj.pron.rel. în Ac precedat de prepoz. / cl, adv. 

/ cl, pron.demonstrativ în Ac / atr.pron., pron.rel. / sb;  

d) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., pron.rel. în Ac precedat de prepoz. / ci, adv. / 

cm, pron.demonstrativ în Ac / cd, conj.subordonatoare;  

e) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., pron.rel. în Ac precedat de prepoz. / ci, adv. / 

cl, pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz. / cd, prepoz. / fără funcţie 

sintactică. 

 

486. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Îl trimiţi pe 

nepotu’ ăl mai mic la ultimul la coadă şi-l pui să întrebe: Nene, vrei să fii al 

zecelea şi să prinzi carne? este corectă în seria:  

a) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., subst. provenit din adj. / ci, subst. în V / fără 

funcţie sintactică, numeral ordinal / np;  

b) art.posesiv-genitival / fără funcţie sintactică, subst. provenit din adj. / ci, subst. 

în V / fără funcţie sintactică, numeral ordinal / np;  

c) art.posesiv-genitival / fără funcţie sintactică, adj. / ci, subst. în V / fără funcţie 

sintactică, numeral ordinal / np;   

d) art.posesiv-genitival / fără funcţie sintactică, subst. provenit din adj. / cl, subst. 

în V / fără funcţie sintactică, numeral ordinal / np. 

e) pron.demonstrativ / atr.pron., subst. provenit din adj. / ci, subst. în V / fără 

funcţie sintactică, numeral ordinal / np.  

 

487. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Dacă erau 

aiureli de-ale ei şi nimic altceva? este corectă în seria:  

a) subst. / np, prepoz., art.posesiv-genitival, pron.pers. în G  / atr.pron.genitival, 

pron.negativ / np, pron.nehotărât / apoziţie;  

b) subst. / sb, prepoz., art.posesiv-genitival, pron.pers. în G / atr.pron.genitival, 

pron.negativ / np, pron.nehotărât / apoziţie;  

c) subst. / np, prepoz., art.posesiv-genitival, pron.pers. în G / atr.prepoz., 

pron.negativ / np, pron.nehotărât / apoziţie;  

d) subst. / np, prepoz., art.posesiv-genitival, pron.pers. în G/ atr.pron.genitival, 

adj.pron.negativ / atr.adj, pron.nehotărât / np;  

e) subst. / np, prepoz., art.posesiv-genitival, pron.pers. în G / atr.pron.genitival, 

pron.negativ / np, adj. pron.nehotărât / atr.adj. 

 

488. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Aoleu, să 

vezi că-ncepe să mă supere iar spatele. este corectă în seria:  

a) interjecţ. / pred.vb., pron.pers. 1 sg. Ac / cd, adv. / cm;  

b) interjecţ. / fără funcţie sintactică, pron.pers. 1 sg. Ac / cd, adv. / cm;  

c) interjecţ. / fără funcţie sintactică, pron.refl. 1 sg. Ac / cd, adv. / cm;  

d) interjecţ. / fără funcţie sintactică, pron.refl. 1 sg. Ac / fără funcţie sintactică, 

adv. / cm;  

e) interjecţ. / fără funcţie sintactică, pron.pers. 1 sg. Ac / cd, conjuncţ. adversativă 

/ element de relaţie. 

 

489. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nu era ceea 

ce părea să fie nicidecum, se aplecase spre cele două şi le privea pe rând. 

este corectă în seria:  
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a) pron.rel.compus, N / sb, adv. / cm, numeral cardinal cu val.substantivală, 

precedat de prepoz. şi art.demonstrativ / cl, locuţ.adv. / cm;  

b) pron.rel.compus, N / np, adv. / cv, numeral cardinal cu val.substantivală, 

precedat de prepoz. şi art.demonstrativ / cl, locuţ.adv. / cm;  

c) pron.rel.compus, N / np, adv. / cm, numeral cardinal cu val.substantivală, 

precedat de prepoz. şi art.demonstrativ / cl, locuţ.adv. / cm;  

d) pron.rel.compus, N / np, adv. / cm, numeral ordinal cu val.substantivală, 

precedat de prepoz. şi art.demonstrativ / cl, locuţ.adv. / cm;  

e) pron.rel.compus, N / np, adv. / cm, numeral cardinal cu val.substantivală, 

precedat de prepoz. şi art.demonstrativ / cl, subst. în Ac precedat de prepoz. / cl. 

 

490. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Măsură de 

zece ori înainte şi apoi tăie o dată, ca să evite din capul locului regretele 

tardive. este corectă în seria:  

a) numeral cardinal adverbial / cm, adv. de timp / ct, numeral cardinal adv. / cm, 

locuţ.adv. /ct;  

b) numeral ordinal adverbial / cm, adv. de timp / ct, numeral cardinal adv. / cm, 

locuţ.adv. /ct;  

c) numeral cardinal adverbial / cm, adv. de timp / cm, numeral cardinal adv. / cm, 

locuţ.adv. /ct;  

d) numeral cardinal adverbial / cm, adv. de timp / ct, numeral ordinal adv. / cm, 

locuţ.adv. /ct; e) numeral cardinal adverbial / cm, adv. de timp / ct, numeral 

cardinal adv. / cm, locuţ.adv. /cm. 

 

491. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Trebuia să 

ceară concursul celorlalte patru vecine, pentru că era, neîndoios, cea mai 

bună soluţie. este corectă în seria:  

a) pron.demonstrativ / atr.pron.genitival, numeral cardinal / atr.adj., subst. / 

atr.subst., adj. la superlativ relativ de superioritate / atr.adj., subst. / np;  

b) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., numeral cardinal / apoziţie., subst. în G / 

atr.subst.genitival, adj. la superlativ relativ de superioritate / atr.adj., subst. / np;  

c) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., numeral cardinal / atr.adj., subst. în G / 

atr.subst.genitival, adj. la superlativ relativ de superioritate / np, subst. / cd;  

d) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., numeral cardinal / atr.adj., subst. în G / 

atr.subst.genitival, adj. la superlativ relativ de superioritate / atr.adj., subst. / cd;  

e) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., numeral cardinal / atr.adj., subst. în G / 

atr.subst.genitival, adj. la superlativ relativ de superioritate / atr.adj., subst. / np. 

 

492. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cum era 

normal, fiecărei fete îi fu repartizată o cameră numai a ei. este corectă în 

seria:  

a) adv.rel. / cm, adv. / np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., adv. / fără funcţie 

sintactică, pron.pers. 3 sg. G / atr.pron.genitival;  

b) adv.rel. / fără funcţie sintactică, adv. / np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., adv. / 

fără funcţie sintactică, pron.pers. 3 sg. G / atr.pron.genitival;  

c) adv.rel. / cm, adv. / np, pron.nehotărât / atr.pron., adv. / fără funcţie sintactică, 

pron.pers. 3 sg. G / atr.pron.genitival;  

d) adv.rel. / cm, adv. / np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., adv. / cm, pron.pers. 3 sg. 

G / atr.pron.genitival;  
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e) adv.rel. / cm, adv. / np, adj.pron.nehotărât / atr.adj., adv. / fără funcţie 

sintactică, pron.posesiv 3 sg. G / atr.pron.genitival. 

 

493. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Înaintea 

plecării, lăsă cumpărăturile făcute pentru cei de acasă. este corectă în seria:  

a) adv. / ct, subst. în G / ci, pron.demonstrativ în Ac, precedat de prepoziţie / ci, 

prepoz., adv. / atr.adverbial;  

b) subst. în G, precedat de prepoz. / ct, art.demonstrativ, precedat de prepoziţie / 

ci, prepoz., adv. / atr.adverbial;  

c) subst. în G, precedat de prepoz. / ct, pron.demonstrativ în Ac, precedat de 

prepoziţie / atr.pron.prepoziţional, prepoz., adv. / atr.adverbial;  

d) subst. în G, precedat de prepoz. / ct, pron.demonstrativ în Ac, precedat de 

prepoziţie / ci, prepoz., adv. / atr.adjectival;  

e) subst. în G, precedat de prepoz. / ct, pron.demonstrativ în Ac, precedat de 

prepoziţie / ci, prepoz., adv. / atr.adverbial. 

 

494. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Se ţinea vreo 

tombolă sau fusese al optulea cumpărător al zilei? este corectă în seria:  

a) adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral ordinal / atr.adj., subst. / np, subst. în G, cu 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival;  

b) adv. nehotărât / atr.adv., numeral ordinal / atr.adj., subst. / np, subst. în G, cu 

art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival;  

c) adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral ordinal / np, subst. / atr.subst.genitival, 

subst. în G, cu art.posesiv-genitival / atr.subst.genitival;  

d) adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral ordinal / atr.adj., subst. / np, subst. în G / 

atr.subst. prepoziţional;  

e) adv / atr.adv., numeral cardinal / atr.adj., subst. / np, subst. în G, cu art.posesiv-

genitival / atr.subst.genitival. 

 

495. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Totuşi ceva 

nu mergea şi îi era imposibil să spună ce anume. este corectă în seria:  

a) adv. / cm, pron.nehotărât / sb, adv. / np, pron.relativ /sb, adj. / atr.adj.; b) adv. / 

cv, pron.nehotărât / sb, adv. / np, pron.relativ /sb, adj. / atr.adj.; c) adv. / cv, 

pron.nehotărât / cd, adj. / np, pron.relativ /sb, adj. / atr.adj.; d) adv. / cv, 

pron.nehotărât / sb, adv. / np, pron.relativ /cd, adj. / atr.adj.; e) adv. / cv, 

pron.nehotărât / sb, adv. / np, pron.relativ /sb, adv. / atr.adv. 

 

496. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Cei care 

susţineau asta îi păreau suspecţi. este corectă în seria:  

a) pron.relativ compus / sb, pron.pers.neacc. D / ci;  

b) pron.demonstrativ / sb, pron.relativ / atr.pron., pron.pers.neacc. D / ci; c) 

pron.demonstrativ / sb, pron.relativ / sb, pron.pers.neacc. D / ci;  

d) pron.demonstrativ / sb, pron.relativ / sb, pron.pers.neacc. D / atr.pron. în D;  

e) adj.pron.demonstrativ / atr.adj., pron.relativ / sb, pron.pers.neacc. D / ci. 

 

497. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Am la cine să 

vin după sponsorizare pentru altă carte. este corectă în seria:  

a) pron.relativ în Ac precedat de prepoz. /cl, subst. în Ac precedat de prepoz., / cs, 

adj.pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.;  
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b) pron.relativ în Ac precedat de prepoz./ ci, subst. în Ac precedat de prepoz., / cs, 

adj.pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.;  

c) pron.relativ în Ac precedat de prepoz./ cl, subst. în Ac precedat de prepoz., / ci, 

adj.pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.;  

d) pron.relativ în Ac precedat de prepoz./ cl, subst. în Ac precedat de prepoz., / cs, 

pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.;  

e) pron.relativ în Ac precedat de prepoz./ cl, subst. în Ac precedat de prepoz., / cs, 

adj.pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / ci. 

 

498. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: Nu 

deschisese în viaţa lui un almanah, aşa că nu putea fi vorba nici măcar de o 

preluare inconştientă… este corectă în seria: 

a) subst. în Ac precedat de prepoz. / cl, pron.pers. 3 sg. masc. G / 

atr.pron.genitival, locuţ.conjuncţ. / element de relaţie, vb infinitiv prezent / cd, 

subst. / sb, subst. în Ac precedat de prepoz. / ci;  

b) subst. în Ac precedat de prepoz. / ct, pron.pers. 3 sg. masc. D / atr.pron., 

locuţ.conjuncţ. / element de relaţie, vb infinitiv prezent / cd, subst. / sb, subst. în 

Ac precedat de prepoz. / ci;  

c) subst. în Ac precedat de prepoz. / ct, pron.pers. 3 sg. masc. G / 

atr.pron.genitival, locuţ.conjuncţ. / cns, vb infinitiv prezent / cd, subst. / sb, subst. 

în Ac precedat de prepoz. / ci;  

d) subst. în Ac precedat de prepoz. / ct, pron.pers. 3 sg. masc. G / 

atr.pron.genitival, locuţ.conjuncţ. / element de relaţie, locuţ. vb. infinitiv prezent / 

ccm, subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.;  

e) subst. în Ac precedat de prepoz. / ct, pron.pers. 3 sg. masc. G / 

atr.pron.genitival, locuţ.conjuncţ. / element de relaţie, vb infinitiv prezent / cd, 

subst. / sb, subst. în Ac precedat de prepoz. / ci. 

 

499. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din enunţurile: Au 

îndeplinit sarcinile sută la sută. A copiat cuvânt cu cuvânt. De-abia mai 

vede de obosită. este corectă în seria:  

a) locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; adj.participial precedat de 

prepoz. /cz;  

b) locuţ adv. / atr.adv.; locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; adj.participial precedat de 

prepoz. /cz;  

c) locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cd; locuţ adv. / cm; adj.participial precedat de 

prepoz. /cz;  

d) locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cz; adj.participial precedat de 

prepoz. /cz;  

e) locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; locuţ adv. / cm; adj.participial precedat de 

prepoz. /cm. 

 

500. Analiza morfo-sintactică a cuvintelor subliniate din textul: E destul să-

mi iau un angajament, şi cad într-o stare vecină cu coşmarul. Fuga de 

răspundere – unicul secret al vieţii mele, este corectă în seria: 

a. adv./ np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; 

b. adv./ sb; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; 

c. adj./ np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / np; 

d. adv./ np; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz.; subst. / np; 

e. adv./ np; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci; subst. / cd. 
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