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1. În propoziţia: De vânzare ţi-e pupăza, cuvintele subliniate au funcţia sintactică de: 

a) nume pred; 

b) cs;  

c) cm; 

d) cd; 

e) ci. 

 

2. Predicatul din exemplul: Numai scriitor n-aş putea deveni niciodată este: 

a) na-ş putea deveni; 

b) n-aş putea; 

c) n-aş putea niciodată; 

d) n-aş putea deveni scriitor; 

e) n-aş putea numai. 

 

3. Cuvintele subliniate din propoziţia: I se întâmplă şi lui vreo nenorocire sunt: 

a) adj. cm, subst.-sb; 

b) adv. cm, subst.-sb; 

c) adj. pron. nehot-at.adj, subst.-sb; 

d) adv. at.adv.-subst.sb; 

e) adj.pron.nehot-at.adj, subst-cd. 

 

4. În propoziţia:  Contrar aşteptărilor, s-a descurcat extraordinar, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) cm; 

b) ci; 

c) cdţ; 

d) cv; 

e) cd. 

 

5. Cuvintele subliniate din propoziţia: Te bătea la  palme pentru cea mică mişcare 

sunt: 

a) ci; 

b) cs; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) cz. 

 

6. Predicatul din propoziţia: E de asemenea la fel de sigur este: 

a) e sigur; 

b) e la fel; 

c) e; 

d) e la fel de sigur; 

e) e de asemenea. 

 

7. În propoziţia: Li se vedea trupul sfrijit de muncă grea,  cuvântul subliniat este: 

a) c.ag; 

b) cz; 

c) ci; 

d) cm; 
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e) cdţ. 

 

8. Cuvântul subliniat din enunţul: Îmi venea să urlu de singurătate este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cm; 

d) ct; 

e) cdţ. 

 

9. Cuvintele subliniate din exemplele:  

1
0
 În locul lui s-a aşezat altcineva 

2
0
 În locul lui n-aş fi venit sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 cl; 

b) 1
0
, 2

0
 cdţ;  

c) 1
0
 cl-subst. cu prep., 2

0
 locuţ. prep. - fără funcţie sintactică; 

d) 1
0
, 2

0
 locuţ.prep-- fără funcţie sintactică; 

e) 1
0
 cdţ, 2

0
 cl. 

 

10. În exemplul: Să faci cum ţi-am spus, altminteri mă supăr, cuvântul subliniat este: 

a) ct; 

b) cm; 

c) cz; 

d) cdţ; 

e) cs. 

 

11. În propoziţia: În locul tău, aş sta acasă, cuvintele subliniate sunt: 

a) ccl; 

b) în locul - ccl, tău - at.adj; 

c) în locul - locuţ.prep, tău -at.pron.prep. 

d) în locul  - loc.adv. ccl, tău - at.adj; 

e) în locul tău - ccdţ. 

 

12. În exemplul: În cazul unei nereuşite, încerc la altă facultate, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) în cazul - cdţ -subst.cu prep., unei nereuşite - at.subst.genit.-subst; 

b) în cazul unei nereuşite -cdţ.-subst cu locuţ.prep. în G; 

c) în cazul unei nereuşite - ct subst cu locuţ.prep; 

d) în cazul - ct -subst. cu prep, unei nereuşite - at.subst.genuit; 

e) în cazul - cdţ - subst. cu prep, unei nereuşite - at.adj. 

 

13. Cuvintele subliniate din propoziţia: În caz de pericol, arde! sunt: 

a) ci; 

b) cdţ; 

c) ct; 

d) ccz; 

e) ccm. 

 

14. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 De vreme ce nu te-am chemat atunci de ce-ai venit 

2
0
 Dacă am nevoie de tine atunci te chem 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 4 

3
0
 Când te chem, atunci să vii sunt: 

a) 1
0
, 2

0
, 3

0
 ct; 

b) 1
0
, 2

0
, 3

0
 cz; 

c) 1
0
 cz, 2

0
 ccdţ, 3

0
 ct; 

d) 1
0
, 2

0
 cz, 3

0
 ct; 

e) 1
0
 cz, 2

0
, 3

0
 cdţ. 

 

15. Cuvântul subliniat din propoziţia: Numai învăţând mereu ai avea şanse de reuşită 

este: 

a) cz; 

b) ct; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) ci. 

 

16. În exemplul: Merg cu tine chiar cu riscul de a întârzia, cuvintele subliniate sunt: 

a) ci; 

b) cs; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) cv. 

 

17. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 Am venit împotriva voinţei mele 

2
0
 Suntem împotriva corupţiei 

3
0
 Sa ridicat împotriva adversarilor sunt: 

a)1
0
 cv, 2

0
 nume pred, 3

0
 ci; 

b) 1
0
, 3

0
 cv, 2

0
 nume pred; 

c) 1
0
, 2

0
, 3

0
 cm; 

d) 1
0
, 2

0
, 3

0
 ci; 

e) 1
0
, 3

0
 ci, 2

0
 nume pred.; 

 

18. Cuvintele subliniate din exemplul: Unde să macine omul în cazul că moara se 

închide? Sunt: 

a) ct; 

b) cdţ; 

c) at.subst.prep.; 

d) cm; 

e) ci. 

 

19. În propoziţia: Azi cu tot dramatismul mişcărilor ei pe scenă, era tot urâtă, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cv; 

d) cdţ; 

e) cns. 

 

20. Cuvântul subliniat din exemplul: Îşi zise că va vorbi negreşit cu Grigore Iuga 

este: 
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a) nume pred.; 

b) pred. verb; 

c) ct; 

d) cm; 

e) ci. 

 

21. Cuvântul subliniat din exemplul: Neştiind cum să se poarte cu lumea, n-o băga 

nimeni în seamă are funcţia sintactică de: 

a) cdţ; 

b) ct; 

c) cm; 

d) cv; 

e) ccz. 

 

22. Cuvintele subliniate din propoziţia: E de-ajuns să urle un lup, ca să se adune toţi 

pentru pradă au funcţia sintactică de: 

a) cs; 

b) cz; 

c) ci; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

23. În exemplul: Vom face dreptate, căpitani, căci pentru asta am venit în Moldova, 

cuvintele subliniate au funcţia sintactică de: 

a) cz; 

b) cs; 

c) ci; 

d) cdţ; 

e) cm. 

 

24. Cuvintele subliniate din exemplul: Are prea multă minte pentru a nu reuşi au 

funcţia sintactică de: 

a) cs; 

b) ci; 

c) cns; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

25. În exemplul: Se iubeau aşa de tare ajungând să se căsătorească, cuvântul 

subliniat este: 

a) ct; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cns; 

e) cs. 

 

26. Cuvintele subliniate din propoziţia: Muncea până la epuizare sunt: 

a) ccl; 

b) ct; 

c) cs; 
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d) cns; 

e) ci. 

 

27. În propoziţia: Mâncase prea mult pentru a nu se sătura, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm; 

b) cs; 

c) cdţ; 

d) ci; 

e) cns. 

 

28. În propoziţia: Răcnea atât la noi, spărgându-ne timpanele, cuvântul subliniat este: 

a) cns; 

b) cm; 

c) cs 

d) cz; 

e) ci. 

 

29. De-a mai mare dragul din propoziţia: Cânta de-a mai mare dragul este: 

a) cm; 

b) cns; 

c) ci; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

30. Cuvintele subliniate din propoziţia: De umezeală, obiectele de metal prindeau 

cocleli este: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cz; 

d) cdţ; 

e) ct. 

 

31. Cuvintele subliniate din propoziţia: Şi de atunci i-a mers lui Ciubuc numele de 

omu lui Vodă sunt: 

a) cz; 

b) ci; 

c) cdţ; 

d) ct; 

e) cm. 

 

32. Predicatul din propoziţia: N-ai să te poţi obişnui cu viaţa asta este: 

a) n-ai; 

b) n-ai să te poţi; 

c) să poţi obişnui;  

d) să te obişnui; 

e) n-ai să poţi. 

 

33. În propoziţia: Venise la el în dorinţa de a-i citi cartea, cuvintele subliniate sunt: 

a) cs; 

b) ci; 
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c) cm; 

d) cdţ; 

e) cz. 

 

34. Cuvintele subliniate din exemplul: Jură-mi-te pe ascuţişul paloşului tău sunt: 

a) cl; 

b) ci; 

c) cd; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

35. Pronumele din propoziţia: Durere nespusă e bucuria de tine simţită este: 

a) at.pron; 

b) at.adj; 

c) cag; 

d) ci; 

e) cz. 

 

36. Pronumele negativ din propoziţia: În vântul de nimeni stârnit hieratic Orientul te 

binecuvântează este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) at. pron; 

d) cag; 

e) at.adj. 

 

37. Predicatul din exemplul: Iubirea mea e atâta de curată este: 

a) e; 

b) e atâta; 

c) e atâta de; 

d) e atâta de c urată; 

e) e curată. 

 

38. Cuvintele subliniate din enunţul: Manifestanţii au fost opriţi de un cordon de 

sergenţi sunt: 

a) cag; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

39. Cuvintele subliniate din enunţul: Avea o obsesie de a se înconjura de oamenii pe 

care-i dispreţuia sunt: 

a) ci; 

b) cag; 

c) cm; 

d) cd; 

e) sb în Ac. 
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40. În propoziţia: Ei sunt lepădaţi de oameni şi asemuiţi fiarelor, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) ci; 

b) at.subst.prep; 

c) cag; 

d) cm; 

e) cz. 

 

41. În exemplul: Moromete se apucă de legat snopi, cuvântul subliniat este: 

a) cs; 

b) ct; 

c) at.adj; 

d) ci; 

e) at,verb. 

 

42. Cuvântul subliniat din exemplul: Sunt capabil de orice laşitate, numai să nu mor, 

are funcţia sintactică de: 

a) cag; 

b) cm; 

c) cv; 

d) cz; 

e) ci. 

 

43. În propoziţia: Ţăranul se minună de iuţeala cuconaşului, cuvântul subliniat este: 

a) ci; 

b) cag; 

c) cm; 

d) ccz; 

e) cd. 

 

44. În propoziţia: Mine ca la Roşia-Montana pline de văgăuni, nu mai sunt în toată 

lumea, cuvântul subliniat este: 

a) cag; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

45. Cărora din fraza: Sunt oamenii cărora trebuie să le impui să nu te cunoască, are 

funcţia sintactică de: 

a) at.pron.genit; 

b) at.pron. în D; 

c) ci în D; 

d) ci în G; 

e) at.adj. 

 

46. Pentru toate din exemplul: Peste un an Mitru le-a mulţumit frumos pentru toate, 

are funcţia sintactică de: 

a) cm; 

b) cs; 
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c) cz; 

d) ci; 

e) cdţ. 

 

47. Relativele din fraza: Caută la ce răspunde omul, dar uită-te mai ales la ce 

întreabă sunt: 

a) ci, ci; 

b) cd, ci; 

c) ci, cd; 

d) cd, cl; 

e) cd, cd. 

 

48. Cuvântul subliniat din exemplul: Când sfârşi de citit, Toma se întoarse către uriaş 

este: 

a) cd; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cz; 

e) cs. 

 

49. Cuvintele subliniate din exemplul: Ella a zis c-aşa e voia ei, să audă o cântare ca 

aceea de la secere sunt: 

a) at.adj., at.adj; 

b) at.pron., at.pron; 

c) at.pron., at.adj; 

d) at.adj., at. pron; 

e) at.pron., cm. 

 

50. Cuvântul subliniat din exemplul: „ …  cu mila lui Dumnezeu domn pământului 

Moldovei” este: 

a) at.subst.genit; 

b) ci în G; 

c) at.subst. în D; 

d) ci în D; 

e) apoz. În D. 

 

51. Cui din exemplul: Lumea e-a cui o înţelege cu gândul este: 

a) at.pron.genit; 

b) num.pred; 

c) ci; 

d) sb în G; 

e) at,adj. În G. 

 

52. Cuvintele subliniate din exemplul: Sunt şi de aceea care cred încă în zâne sunt: 

a) nume pred; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cd; 

e) sb. 
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53. Cuvintele subliniate din exemplul: Cu toţii se îngrămădeau în odaie sunt: 

a) sb; 

b) cm; 

c) ci; 

d) cd; 

e) cs. 

 

54. Cuvintele subliniate din exemplul: O broscuţă se bucură şi ea de răcoarea 

dimineţii sunt: 

a) cz; 

b) ci; 

c) cag; 

d) cm; 

e) at.subst.prep. 

 

55. Cuvântul subliniat din exemplul: Sunt solitarul pustiilor pieţe este: 

a) sb; 

b) cd; 

c) nume pred; 

d) cm; 

e) apoz. 

 

56. Cuvântul subliniat din exemplul: Vibra de amărăciunea de a nu fi înţeles este: 

a) ci;  

b) cm; 

c) cdţ; 

d) cd; 

e) cz. 

 

57. Cuvântul din propoziţia: Căuta în mine o hotărâre care să fie pentru Otilia un 

adio sublim este: 

a) cm; 

b) cd; 

c) sb; 

d) atr.subst; 

e) nume pred. 

 

58. Cuvântul subliniat din exemplul: …strigă Tomşa făcând mişcarea de nerăbdare 

este: 

a) at.subst.prep.; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cs; 

e) cdţ. 

 

59. De-aceea din exemplul: Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul / Şi de-aceea tot 

ce mişcă-n …. / Mi-e prieten numai mie …” este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cs; 
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d) cns; 

e) fără funcţie sintactică. 

 

60. Predicatul din propoziţia: A rămas cerul fierbinte şi gol este: 

a) a rămas; 

b) cerul a rămas; 

c) a rămas fierbinte şi gol; 

d) a rămas gol; 

e) cerul a rămas fierbinte. 

 

61. Cuvântul fierbinte din exemplul: A rămas cerul fierbinte şi gol, are funcţia de: 

a) at.adj.; 

b) at.adv.; 

c) cm; 

d) nume pred.; 

e) cd. 

 

62. Cuvintele subliniate din exemplul: A fi clasic înseamnă a păstra tradiţia sunt: 

a) sb, cd; 

b) cd, cd; 

c) cd, nume pred.; 

d) sb, cm; 

e) sb, nume pred. 

 

63. Cuvintele subliniate din exemplul: Domniţa intră podidită de plâns în iatacul ei 

de cleştar sunt: 

a) cag; 

b) cz; 

c) ci; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

64. Cuvintele subliniate din exemplul: Altul este al tău suflet sunt: 

a) sb, at.adj; 

b) nume pred., at.adj.; 

c) cm, at.adj; 

d) cd, at.adj; 

e) nume pred., at.pronom. 

 

65. În propoziţia: Spre a se încredinţa de supunerea tânărului, Otilia se aşeză pe 

canapea foarte aproape de el, cuvintele subliniate sunt: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cs; 

d) cdţ; 

e) cns. 

 

66. În exemplele: 

1
0
 Vino cu taxiul, altfel întârziem 

2
0
 El e altfel 
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3
0
 Încearcă şi altfel, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm; 

b) cdţ; 

c) fără funcţie sintactică; 

d) 1
0
 cdţ, 2

0
 nume pred., 3

0
 cm; 

e) 1
0
 cdţ, 2

0
, 3

0
 cm. 

 

67. În frazele: 

1
0
 Dacă vii tu, atunci merg şi eu 

2
0
 Când ajungi la mine, atunci îţi spun. cuvintele subliniate sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 cdţ; 

b) 1
0
, 2

0
 ct; 

c) 1
0
 ct, 2

0
 cdţ; 

d) nu are funcţie sintactică; 

e) 1
0
 cdţ, 2

0
 ct. 

 

68. Cuvintele subliniate din exemplul: Am fost în pădure la cules bureţi sunt: 

a) cs; 

b) ci; 

c) cl; 

d) cm; 

e) cns. 

 

69. Cuvântul subliniat din exemplul: Nu cer sprijinul nimănui este: 

a) ci în D; 

b) at.pron.genit.; 

c) at.pfron.adj; 

d) at.pron. în D: 

e) ci în G. 

 

70. Relativul din fraza: Uite podul căruia îi lipseşte balustrada are funcţia sintactică 

de: 

a) at.pron.genit; 

b) at.pron. în D; 

c) ci în D; 

d) ci în G; 

e) sb în D. 

 

71. Predicatul din propoziţia: El este un om de ispravă este: 

a) este; 

b) este om; 

c) este de ispravă; 

d) este un om; 

e) este el. 

 

72. Cuvântul subliniat din propoziţia: Inima lui e plină de milă este: 

a) cm; 

b) nume pred.; 

c) cz; 

d) cd; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 13 

e) ci. 

 

73. Cuvântul subliniat din exemplul: Privirile de farmec bete / Mi le-am întors către 

pământ este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) at.subst.prep; 

d) cz; 

e) cag. 

 

74. În exemplul: Iar tu de omor / Să nu le spui lor, cuvântul subliniat este: 

a) cd; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

75. Ţi din exemplul 

1
0
 Ţi-am admirat fotografia 

2
0
 Ţi-am adus o fotografie este: 

a) 1
0
 ci în D, 2

0
 ci în D; 

b) 1
0
 ci în G, 2

0
 ci în G; 

c) 1
0
 at.pron. în D, 2

0
 ci în D; 

d) 1
0
 ci în D, 2

0
 at.pron. în D; 

e) 1
0
 at.pron. în D, 2

0
 ci în D. 

 

76. În propoziţia: Suntem, după nevoie şi lacrimă şi dinte, cuvântul subliniat este: 

a) ct; 

b) cm; 

c) ci; 

d) cdţ; 

e) cz. 

 

77. Verbul subliniat din propoziţia: Eram acolo pentru a căpăta voie să nu mă fac 

popă are funcţia sintactică de: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cdţ; 

d) cm; 

e) cs. 

 

78. Cuvântul subliniat din exemplul: Stăruind mult, îl vom putea convinge este: 

a) cdţ; 

b) cm; 

c) ci; 

d) cz; 

e) cv. 

 

79. Cuvintele subliniate din exemplul: Chiar fără efort, a ieşit primul la concurs sunt: 

a) cm; 
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b) cv; 

c) ci; 

d) cdţ; 

e) nume pred. 

 

80. În fraza: Slăbiţi de foame, căzură şi dădură ochii peste cap, cuvântul subliniat 

este: 

a) cag; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cm; 

e) at.subst.prep. 

 

81. Predicatul din propoziţia: Îmi vei da ascultare întru toate este: 

a) vei da; 

b) îmi vei da; 

c) îmi vei da ascultare; 

d) vei da ascultare; 

e) vei da ascultare întru toate. 

 

82. Predicatul din propoziţia: Li se făcea pe plac celor trei este: 

a) se făcea – pred. vb.; 

b) li se făcea – pred-verb.; 

c) li se făcea pe plac – pred.nom; 

d) făcea pe plac – pred. vb.; 

e) se făcea pe plac – pred.verb. 

 

83. Cuvintele subliniate din exemplul: A fost abandonat de către cine  i-a fost tată au 

funcţia sintactică de: 

a) sb, nume pred.; 

b) ci, nume pred.; 

c) nume pred., sb; 

d) ci, cd; 

e) sb, cm. 

 

84. Relativul din fraza: Avea o gândire nouă apropiată de soarta lui de om tânăr, în 

faţa căruia stăteau deschise atâtea drumuri, are funcţia sintactică de: 

a) at.pron.genit; 

b) cl; 

c) at.pron. în D; 

d) at.adj. în G; 

e) at.adj. în D. 

 

85. În fraza: Nu-şi dă seama ce e cu el şi cine e, relative sunt din punct de vedere 

sintactic: 

a) cd, sb; 

b) nume pred, nume preed; 

c) sb, nume pred; 

d) nume pred, sb; 

e) sb, sb. 
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86. Cuvintele subliniate din exemplul: Parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie sunt: 

a) ci, ci; 

b) at.adj., ci; 

c) fără funcţie, cz; 

d) at.pron. în D, cz; 

e) at. Pron. În G, cz. 

 

87. Cuvintele subliniate din exemplul: Plecarea celor trei în cauză nu era 

întâmplătoare sunt; 

a) cl; 

b) cs; 

c) cz; 

d) at.subst.prep.; 

e) at.adj. 

 

88. Pronumele din propoziţia: Pentru mine numai două merţe de orz şi două de ovăz a 

dat tata este: 

a) ci; 

b) cs; 

c) cm; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

89. Cuvintele subliniate din exemplul: Nu l-a schimbat în cine ştie ce floare sunt: 

a) în floare -cm, cine ştie ce – at.pron.locuţ.pron; 

b) în floare –ci, cine ştie ce –at.adj.locuţ.adj; 

c) în cine ştie ce floare-cm; 

d) în cine ştie ce floare-ci; 

e) în floare-ci, cine ştie ce-prop.incidentă. 

 

90. Cuvintele subliniate din exemplul: Întreaga soartă a lumii e dusă de-o mână de 

şireţi sunt: 

a) cag, at.subst; 

b) ci, at.subst.prep; 

c) at.adj. cag; 

d) at.subst.prep, cag; 

e) at.adj., ci. 

 

91. Gerunziul din exemplul: Colora într-atâta gesturile lor, relevând un substrat de 

crispare este: 

a) ct; 

b) cm; 

c) cs; 

d) cns; 

e) at.verb 

 

92. Cuvântul subliniat din exemplul: Era un proletar cumulând în el mai multe valori 

este: 

a) cm; 
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b) cz; 

c) cdţ; 

d) at.adj.; 

e) at.adv. 

 

93. În propoziţia: Vaporul spintecă netezişul apei aurit de cele din urmă raze ale 

soarelui sunt: 

a) cele din urmă –at.adj., de raze-cag; 

b) cele din urmă-cag, raze-ci; 

c) de cele din urmă-at.subst.prep, de raze-cag; 

d) de cele din urmă raze.ci; 

e) de cele din urmă raze-cz. 

 

94. Mi din exemplul: Pleoapele-mi căzură grele peste ochi este: 

a) ci în D; 

b) at. pron. în D; 

c) ci în G; 

d) at.adj; 

e) în D. etic –fără funcţie sintactică. 

 

95. În propoziţia: Se opriseră în ajun pentru odihna cailor, cuvântul subliniat este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cs; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

96. În exemplul: Dorea să-i spună o vorbă de mângâiere, cuvântul subliniat este: 

a) at.adj.; 

b) cm; 

c) cs; 

d) at.subst.prep.; 

e) cz. 

 

97. În propoziţia: A iubi înseamnă a găsi fericirea, cuvintele subliniate sunt: 

a) cd, cd; 

b) sb, nume pred.; 

c) sb, sb; 

d) nume pred, sb; 

e) sb, cd. 

 

98. În propoziţia: Vede numai cusurile altora, cuvântul subliniat este: 

a) at.pron.genit; 

b) at.adj.; 

c) at.pron în D; 

d) ci în D; 

e) ci în G. 

 

99. Cuvântul subliniat din propoziţia: Intrând pe poartă o zări pe Urcăneasa, soacra 

ei este: 
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a) cm; 

b) ct; 

c) cdţ; 

d) cz; 

e) cv. 

 

100. I din versurile: Blându-i sunet se împarte peste văi împrăştiet este: 

a) ci în D; 

b) ci în G; 

c) at.pron în D; 

d) at.pron în G: 

e) în Dativ etic – fără funcţie sintactică. 

 

101. Predicatele din exemplele: 

1
0
 Părerile au fost împărţite 

2
0
 Cărţile au fost împărţite sunt: 

a) 1
0
 pred.verb., 2

0
 pred. nom.; 

b) 1
0
, 2

0
 pred.verb.; 

c) 1
0
, 2

0
 pred.nom.; 

d) 1
0
  pred.nom., 2

0
 pred.verb.; 

e) au fost -pred.verb., împărţite -cm; 2
0
 pred.nom. 

 

102. Cuvântul subliniat din exemplul: Supărându-se pe Radu n-a mai venit este: 

a) cd; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

103. Cuvintele subliniate din propoziţia: Mă durea inima de mila lui, au funcţia 

sintactică de: 

a) cd, ci; 

b) cd, cz; 

c) sb, cz; 

d) sb, ci; 

e) sb, cm. 

 

104. Relativul din fraza: Îl durea sufletul de ceea ce vedea este: 

a) sb; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cd; 

e) cdţ. 

 

105. În propoziţia: Călătoria lui la munte a fost de neuitat, cuvintele subliniate sunt: 

a) cl, cm; 

b) cl, ci; 

c) cl, nume pred.; 

d) at.subst.prep., cm; 

e) at.subst.prep., nume pred. 
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106. Cuvintele subliniate din exemplul: Mi-e lene să vin sunt: 

a) ci, sb; 

b) ci, cm; 

c) ci, cd; 

d) at.pron. în D - sb; 

e) at.pron. în D -cd. 

 

107. În propoziţia: Clănţăne din dinţi de frig, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm, ci; 

b) ci, cz; 

c) ci, ci; 

d) cm, cz; 

e) cl, ccz. 

 

108. Cuvintele subliniate din propoziţia: Se va lupta din răsputeri pentru graţierea lui 

sunt: 

a) cz; 

b) ci; 

c) cs; 

d) cdţ; 

e) at.subst.prep. 

 

109. În propoziţia: Mănâncă de speriat, cuvântul subliniat are funcţia sintactică de: 

a) cm; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cns; 

e) cdţ. 

 

110. Dintre toţi din propoziţia: El e cel mai bun dintre toţi, are funcţia sintactică de: 

a) ci; 

b) nume pred.; 

c) sb; 

d) cl; 

e) cm. 

 

111. Al cui din exemplul: Al cui băiat eşti? este din punct de vedere sintactic: 

a) at.pron.genit.; 

b) adt.adj.; 

c) at.pron, în D; 

d) nume.pred.; 

e) ci. 

 

112. În exemplul: El e pe punctul de a nu mai înţelege, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm; 

b) nume pred.; 

c) ci; 

d) cd; 

e) cl. 
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113. Predicatele din exemplele: 

1
0
 Veştile vor fi transmise şi recepţionate prin fax 

2
0
 Puterile lui sunt înzecite sunt: 

a) 1
0
 pred.verb., pred.verb.; 2

0
 pred.verb.; 

b) 1
0
 pred.nominale, 2

0
 pred.verb.; 

c) 1
0
 pred.verb., pred.verb.; 2

0
 pred. nominal; 

d) 1
0
 pred.nominal cu nume pred. multiplu; 2

0
 pred. nominal; 

e) 1
0
 pred.nominal cu nume pred. multiplu; 2

0
 pred.verb. 

 

114. În propoziţia:  S-a mâniat pe noi, cuvintele subliniate sunt: 

a) cd; 

b) cz; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) ci. 

 

115. Cuvântul subliniat din exemplul: Păcat că nu vine este: 

a) sb; 

b) cd; 

c) cm; 

d) nume pred.; 

e) cz. 

 

116. Pronumele din propoziţia: Plecarea de la voi va fi pe jos este: 

a) at.pron.prep.; 

b) at.adj.prep.; 

c) ci; 

d) cl; 

e) apoz. 

 

117. În exemplul: Cartea a fost citită, conspectată şi restituită la timp, există: 

a) un predicat nominal cu nume pred. multiplu; 

b) trei predicate verbale; 

c) trei predicate nominale; 

d) un predicat verbal şi două predicate nominale; 

e) un predicat nominal şi două predicate verbale. 

 

118. În propoziţia: Câţiva copii au fost trimişi pentru tratament la spitalul Fundeni, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cs; 

d) cl; 

e) cns. 

 

119. În exemplul: Din neglijenţă atinsei o clapă necunoscută, cuvântul subliniat este: 

a) cm; 

b) ci; 

c) cdţ; 
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d) cz; 

e) cns. 

 

120. Cuvintele subliniate din propoziţia; De pe urma ei a rămas ceva în artă sunt din 

punct de vedere sintactic: 

a)  cl; 

b) nume pred.; 

c) cm; 

d) cz; 

e) ci. 

 

121. În exemplul: N-am înţeles niciodată ce se întâmplase atunci în viaţa lui, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) sb, at.pron.genit.; 

b) cd, at.pron.genit.; 

c) sb, at.pron. în D; 

d) sb, at.adj.; 

e) cd, at.pron. în D. 

 

122. Gerunziul din exemplul: Plictisindu-se singur, îl ia la vânătoare şi pe văru-meu 

Sandu, are funcţia sintactică de: 

a) ct; 

b) cz; 

c) ci; 

d) cm; 

e) cdţ. 

 

123. Cuvintele subliniate din exemplul: Nimeni nu era îngrijorat de soarta bateriei 

sunt: 

a) cm, ci; 

b) nume pred., cz; 

c) nume pred., ci; 

d) cm, cz; 

e) nume pred., cdţ. 

 

124. În exemplul: Iar Vodă cuminţit şi mult îmblânzit a suspinat, aducându-şi aminte 

de tinereţi, cuvintele subliniate sunt: 

a) ct multiplu; 

b) cz multiplu; 

c) cm multiplu; 

d) at.adj. multiplu; 

e) nume pred. multiplu. 

 

125. Cuvântul subliniat din exemplul: Avea ochii plini de lacrimi este din punct de 

vedere sintactic: 

a) cm; 

b) cag; 

c) cz; 

d) cdţ; 

e) ci. 
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126. Cuvintele subliniate din exemplul: Geniul strategic al muştelor universului, la un 

loc, ar fi rămas neputincios faţă de cutremurul prăpăditor sunt: 

a) cm, ci; 

b) cl, ci; 

c) cl, cm; 

d) cv, ci; 

e) cv, cm. 

 

127. În exemplul: Aici zac mulţi de-ai mei, iar mai încolo e casa în care m-am născut, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) sb, at.adj.; 

b) at.pron.prep, cl; 

c) ci, cl; 

d) sb, cl; 

e) cd, cl. 

 

128. Cuvintele subliniate din exemplul: Au murit într-o sărăcie mai mare decât aceea 

din ţară sunt: 

a) ci, cl; 

b) cm, cl; 

c) cm, at.subst.prep.; 

d) cz, at.subst.prep.; 

e) cz, cl. 

 

129. Cuvintele subliniate din exemplele:  

1
0
 Primăvara îmi place mai mult decât alt anotimp 

2
0
 Primăvara renaşte vegetaţia sunt: 

a) 1
0
 sb, 2

0
 sb; 

b) 1
0
 cd, 2

0
 sb; 

c) 1
0 
cd, 2

0
 ct; 

d) 1
0
 sb, 2

0
 ct; 

e) 1
0
 ct, 2

0
 ct. 

 

130. Cuvintele subliniate din exemplul: Scriitorul copilăreşte până la şcolarizare în 

casa din Humuleşti ce se vede până azi sunt: 

a) cns, cd; 

b) cns, sb; 

c) ct, at.adj.; 

d) ct, at.pron.; 

e) ct, sb. 

 

131. Cuvintele subliniate din exemplul: Tu-mi aduci ce are să fie peste ani pe plaiul 

dezrobit de Tudor sunt: 

a) sb, cag; 

b) sb, ci; 

c) cd, ci; 

d) cd, cag; 

e) ci, cag. 
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132. În exemplul; Zise cu un fel de mulţumire, rotindu-şi ochii asupra tuturora, 

cuvintele subliniate sunt: 

a) at.adv., ct; 

b) at.adj., ct; 

c) at.adj., cm; 

d) at.adj., at.verb.; 

e) at.adv., , at.verb. 

 

133. În propoziţia: Stăpânirea romană în Dacia s-a instaurat prin violenţă, cuvântul 

subliniat este: 

a) ci; 

b) cz; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) csv. 

 

134. În exemplul: Buzele-i sunt arse de sete, cuvintele subliniate sunt: 

a) ci, ci; 

b) ci, cag; 

c) ci, ci; 

d) at. pron. în D, cz; 

e) at. pron. în D, cag. 

 

135. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 Se scutură salcâmii de vânt 

2
0
 Se scutură salcâmii de frunze sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 cz; 

b) 1
0
, 2

0
 ci; 

c) 1
0 
cag, 2

0
 ci; 

d) 1
0 
cz, 2

0
 at.subst.prep.; 

e) 1
0 
cz, 2

0
 ci. 

 

136. În exemplul: Când am sosit amorţit de frig la  Cocorăşti, îmi era frică să mă duc 

acasă, cuvintele subliniate sunt: 

a) cz, sb; 

b) cz, nume pred.; 

b) cag, sb; 

c)  ci, cm; 

d) cz, cd; 

e) ci, nume pred. 

 

137. Vi şi i din versurile; Blând tainele vi(1)le desface / din sânu-i(2) milostiva glie, 

sintactic sunt: 

a) 1, 2 ci; 

b) 1 ci, 2 at.pron. în D; 

c) 1, 2  at.pron. în D; 

d) 1 ci, 2 at.pron. în G; 

e) 1 at.pron. în D, 2 ci. 

 

138. Gerunziul din exemplul: Dormind visase c-a plouat are funcţia sintactică de : 
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a) cz; 

b) cdţ; 

c) ct; 

d) cm; 

e) ci. 

 

139. Cuvântul subliniat din exemplul:  Spre sărbătorirea  deplinei mele biruinţi, 

aprinsei o ţigară, este: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cz; 

d) cs; 

e) cns. 

 

140. Gerunziul din exemplul: Sinan-Paşa, văzând retragerea românilor, a prins mai 

mult curaj, are funcţia sintactică de: 

a) cv; 

b) at.verb.; 

c) at.adj.; 

d) cdţ; 

e) cz. 

 

141. Cuvintele subliniate din exemplul: Având nevoie de mai mult timp pentru cules 

murele, era cât pe-aci să-şi piardă oile, sunt: 

a) cs, nume pred.; 

b) cs, cm; 

c) at.subst.prep., nume pred.; 

d) at.verb., cm; 

e) ci, nume pred. 

 

142. Pentru aceea din exemplul: Pentru aceea, el va tăbărî acolo cu oştile sale puind 

strajă în deosebite părţi, este: 

a) cz; 

b) cs; 

c) ci; 

d) cdţ; 

e) cv. 

 

143. În versurile: Şi tot văzduhul era plin / De cântece ciripitoare, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) at.pron., ci; 

b) at.adj., cag; 

c) at.adj., ci; 

d) at.adj., cz; 

e) at.pron., cz. 

 

144. Cuvintele subliniate din exemplul: Trec furnici ducând în gură de făină marii 

saci, au funcţia sintactică de: 

a) ct, ci; 

b) cm, at.subst.prep.; 
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c) ct, at.subst.prep.; 

d) at.verb., at.subst.prep.; 

e) at.verb., ci. 

 

145. Cuvintele subliniate din fraza: Prea bine! zise dascălul Clăiţă când află despre 

hotărârea lui Huţu, au funcţia sintactică de: 

a) pred.verb, cd; 

b) pred.verb., ci; 

c) cm, ci; 

d) nume pred., cd; 

e) nume pred. ci. 

 

146. Cuvintele subliniate din propoziţia: E multă învăţătură în lume sunt: 

a) sb, cl; 

b) cd, ci; 

c) nume pred., ci; 

d) cd, cl; 

e) sb, cm. 

 

147. Cuvintele subliniate din exemplul: Pentru mine ameninţarea lui e ca o bute 

goală ce se rostogoleşte sunt: 

a) cm, cd; 

b) nume pred., sb; 

c) nume pred., cd; 

d) cm, sb; 

e) nume pred., at.adj. 

 

148. În propoziţia: Avea ochii cârpiţi de somn, cuvântul subliniat este: 

a) cag; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cm; 

e) at.subst.prep. 

 

149. Cuvintele subliniate din exemplul: Vom trăi chiar de-ar fi Crassus de zece ori 

mai tare, au funcţia sintactică de: 

a) cm, cm; 

b) ct, cm; 

c) nume pred., cm; 

d) cm, nume pred.; 

e) ct, num e pred. 

 

150. Gerunziul din exemplul: O suflare de vânt, strecurându-se printre frunzişuri se 

stinse tânguios, are funcţia sintactică de : 

a) at.verb.; 

b) at.adj.; 

c) cm; 

d) cdţ; 

e) ct. 
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151. În exemplul: Limba română este latina transmisă din tată în fiu, modificată de 

generaţiile succesive, cuvintele subliniate sunt sintactic: 

a) cm, cag; 

b) cm, ci; 

c) ci, cag; 

d) cm, cz; 

e) ci, cag. 

 

152. În exemplul: Şi dezrădăcinând o stâncă ce-mi căzu la îndemână o răsturnai 

peste capătul priponului, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm, cd; 

b) ct, sb; 

c) ct, cd; 

d) cm, sb; 

e) cz, sb. 

 

153. În exemplul: Descoperim, fără a fi lingvişti, asemănările dintre limba română şi 

latină, cuvintele subliniate sunt: 

a) cm; 

b) cd; 

c) cv; 

d) ci; 

e) cdţ. 

 

154. Cuvintele subliniate din versurile: A mea(1) e lacrima (2) ce(3)-n tremur / Prin 

sita genelor se frânge, sintactic sunt: 

a) sb, nume pred., cd; 

b) at.pron., nume pred., cd; 

c) sb, nume pred., sb; 

d) nume pred., sb, sb; 

e) sb, nume pred., at.pron. 

 

155. În exemplul: Al meu e cântul ce-n pustie / Neputincioasa jale-şi plânge, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) at.pron., ci; 

b) at.adj., ci; 

c) sb, at.pron. în D; 

d) nume pred., ci; 

e) nume pred., at.pron. în D. 

 

156. Cuvântul subliniat din exemplul: Muza mea satirică v-a-nchinat de drag la toate 

/ Câte-o strofă lirică, este: 

a) cz; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cdţ;  

e) cs. 

 

157. Cuvintele subliniate din exemplul: Vedeam Ceahlăul ... Un uriaş cu fruntea-n 

soare / De pază ţării noastre pus, sunt: 
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a) ci, cm; 

b) cs, at.adj; 

c) cs, cm; 

d) ci, at.adj.; 

e) cs, at.verb. 

 

158. De aceea din exemplul: De aceea mătrăguna / A-nvăţat un brusture ..., este: 

a) ci; 

b) cs; 

c) cz; 

d) cdţ; 

e) cns. 

 

159. În exemplul: Pot să mă îmbolnăvesc de dorul ei, cuvântul subliniat este: 

a) ci; 

b) cag; 

c) cdţ; 

d) cz; 

e) cm. 

 

160. Cuvântul subliniat din exemplul: Stă frunza în codri ciulită / Să-i dea primejdia, 

glas este: 

a) nume pred.; 

b) cm; 

c) cd; 

d) apoz; 

e) sb. 

 

161. În exemplul: Acolo sus e ferit de iscusinţa vânătorului, cuvântul subliniat este: 

a) ci; 

b) cag; 

c) cz; 

d) cs; 

e) cm. 

 

162. Gerunziul din propoziţia: Apoi făcând câţiva paşi, se aşeză în jilţ, este: 

a) cm; 

b) ct; 

c) cdţ; 

d) cv; 

e) ci. 

 

163. În exemplul: A fost luat în răspăr de babele satului pentru isprăvile făcute cu 

puşca, cuvântul subliniat este: 

a) cs; 

b) cdţ; 

c) cz; 

d) ci; 

e) cm. 
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164. În exemplul: Icoană într-un altar s-o pui / La închinat, cuvântul subliniat este: 

a) cl; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cs; 

e) cm. 

 

165. Cuvântul subliniat din exemplul: Nenorocitul întinse mâinile spre milostenie 

a) cm; 

b) cz; 

c) cdţ; 

d) cl; 

e) ccs. 

 

166. În exemplul: La nevoie, m-aş duce şi acolo, cuvântul subliniat are funcţia 

sintactică de : 

a) cdţ: 

b) ct; 

c) ci; 

d) cz; 

e) cs. 

 

167. În exemplul: Fabula-i o pildă în care în locul omului vorbesc dobitoacele, 

cuvintele subliniate au funcţia de: 

a) cd, cl; 

b) nume pred., ci; 

c) nume pred., at.pron.; 

d) nume pred., at.adj.; 

e) cm, ci. 

 

168. În versurile: Robul neputând, pe vremuri să crâcnească, căuta ascuns în pilde, 

ticluit să se rostească, gerunziul are funcţia sintactică de: 

a) cm; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cdţ; 

e) at.adj. 

 

169. În exemplul: Se cade şi blestemul, pentru cât mai mult folos / A fi scris şi spus 

frumos, cuvântul subliniat este: 

a) at.subst.prep.; 

b) ci; 

c) cz; 

d) cs; 

e) cns. 

 

170. Cuvintele subliniate din exemplul: Se cade ca şi blestemul a fi spus frumos sunt: 

a) cd, cd; 

b) cd, cm; 

c) sb, at.verb.; 
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d) cd, sb; 

e) sb, sb. 

 

171. Predicatele din fraza: Banciu a fost atât de surprins, încât era gata să mă felicite 

sunt: 

a) a fost surprins, era gata, să felicite; 

b) a fost, era, să felicite;  

c) a fost atât, era gata, să felicite; 

d) a fost atât de surprins, era gata, să mă felicite; 

e) a fost, era gata, să mă felicite. 

 

172. În exemplul: Jocul întâmplării al cărei erou eram s-a destrămat, cuvintele 

subliniate au funcţia sintactică de: 

a) at.pron.genit., cd; 

b) at.pron.genit., nume pred.; 

c) at.pron.genit., sb; 

d) at.adj., nume pred.; 

e) at.adj., cd. 

 

173. Cuvintele subliniate din exemplul: De nervos ce eram simţeam nevoia să vorbesc 

neapărat cu ea sunt: 

a) ci, cd; 

b) cz, cd; 

c) cz, nume pred.; 

d) ci, nume pred.; 

e) cdţ, nume pred. 

 

174. În exemplul: Cine ştie cât ar mai fi ţinut iubirea fără amestecul binevoitorilor, 

cuvântul subliniat este: 

a) at.subst.prep; 

b) cm; 

c) ci; 

d) cdţ; 

e) cv. 

 

175. Cuvântul subliniat din exemplul: Fusesem obsedat de o discuţie amânată din 

frică, este: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cag; 

d) cdţ; 

e) cz. 

 

176. Cuvântul subliniat din exemplul: Era prea necuviincios pentru a mai vorbi 

cineva cu el este: 

a) cns; 

b) cs; 

c) cm; 

d) cz; 

e) ci. 
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177. În exemplul:  

1
0
 Nerecunoscându-i-se meritele, a plecat supărată 

2
0
 Era indignată de atâta ipocrizie, cuvintele subliniate sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 ci; 

b) 1
0
, 2

0
 cz; 

c) 1
0
  cz, 2

0
 cag; 

d) 1
0
 cz, 2

0
 ci; 

e) 1
0
 cdţ, 2

0
 cag. 

 

178. Cuvântul subliniat din exemplul: Trebuie să ne grăbim, altfel nu ajungem la timp 

este: 

a) cm; 

b) ct; 

c) cdţ; 

d) cz; 

e) nume pred. 

 

179. Cuvintele subliniate din propoziţia: În pofida grijii părinteşti, ajunsese pe 

drumuri sunt: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cdţ; 

d) cv; 

e) cz. 

 

180. În care variantă există un complement de agent? 

a) Rezolvarea testului de către candidaţi a fost corectă 

b) Nu s-a mirat de cele întâmplate 

c) S-au mai văzut de astea şi până acum; 

d) A fost întrebat de cine îi e mai frică de el 

e) S-au dat teste rezolvabile de către studenţi. 

 

181. Cuvântul subliniat din exemplul: În situaţia ta, aş proceda altfel, este: 

a) cdţ; 

b) ct; 

c) cm; 

d) cz; 

e) ci. 

 

182. În propoziţia: Îşi pregătise din timp argumentele pentru discuţia cu ei, cuvântul 

subliniat este: 

a) ci; 

b) cs; 

d) cz; 

c) at.subst.prep.; 

e) cdţ. 

 

183. Cuvintele subliniate din exemplul: E prea naivă pentru a ajunge ce şi-a propus 

sunt: 
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a) ci; 

b) cns; 

c) cs; 

d) cz; 

e) cdţ. 

 

184. În exemplul: Îi mulţumi prietenei că a scăpat-o de acel nebun furios, cuvintele 

subliniate sunt: 

a) cz, cz; 

b) ci, cz; 

c) ci, ci; 

d) ci,cm; 

e) ci, cdţ. 

 

185. Cuvântul subliniat din exemplul: În scurta lui viaţă nu i-a fost ciudă pe nimeni 

este: 

a) cd; 

b) cm; 

c) at.pron.; 

d) ci; 

e) nume pred. 

 

186. Ce din exemplul: Ce remarcabilă comportare are! Este: 

a) at.pron.; 

b) at.adj.; 

c) at.adv.; 

d) cd; 

e) cm. 

 

187. În propoziţia: I-a vizitat din curiozitate, cuvântul subliniat este: 

a) cz; 

b) ci; 

c) cm; 

d) cs; 

e) cdţ. 

 

188. În exemplele: 

1
0
 Ce-ai devenit deodată aşa mofturoasă? 

2
0
 Nu moare nimeni de asta, cuvintele subliniate sunt: 

a) 1
0
 cd, 2

0
 ci; 

b) 1
0
, 2

0
 cz; 

c) 1
0
 nume pred., 2

0
 cz; 

d) 1
0
 cz, 2

0
 ci; 

e) 1
0
 cs, 2

0 
cz. 

 

189. Cuvintele subliniate din exemplul: A făcut totul cu o anumită intenţie sunt: 

a) ci; 

b) cm; 

c) cs; 

d) cdţ; 
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e) ccz. 

 

190. Cuvântul subliniat din propoziţia: Răutatea celor din jur o păgubise de bucuria 

de a trăi este: 

a) cag; 

b) cm; 

c) cs; 

d) ci; 

e) cz. 

 

191. În care variantă există un complement indirect? 

a) Plângea de ciudă; 

b) Ţi-a luat haine de iarnă; 

c) Totul părea împotrivă-i; 

d) Era apreciată de colegi; 

e) S-a bazat pe voi. 

 

192. Cuvântul subliniat din exemplul: Despărţit de grup, s-a rătăcit este: 

a) ci; 

b) cag; 

c) cm; 

d) at.subst.prep.; 

e) cz. 

 

193. Predicatul din propoziţia: Nu şi-ar putea da seama nici acum este: 

a) nu şi-ar putea; 

b) nu ar putea; 

c) nu şi-ar putea da; 

d) nu şi-ar putea da seama; 

e) nu şi-ar da seama. 

 

194. În exemplele:  

1
0
 Din palid s-a făcut roşu 

2
0
 Se cunoşteau din tinereţe 

3
0
 Din afirmaţiile ei nu rezultă nimic credibil, cuvintele precedate de 

prepoziţia din sunt: 

a) 1
0
, 2

0
, 3

0
 ci; 

b) 1
0
, 2

0
, 3

0
 cm; 

c) 1
0
, 2

0
 ci, 3

0
 cl; 

d) 1
0
, 3

0
 ci, 2

0
 ct; 

e) 1
0
 ci; 2

0
 ct, 3

0
 cl. 

 

195. În exemplul: Ziceau unii şi alţii că iarna trecută n-a fost zăpadă, subiectele sunt: 

a) unii; 

b) bunii şi alţii; 

c) subînţeles, zăpadă; 

d) inclus, zăpadă; 

e) unii şi alţii, zăpadă. 

 

196. În care variantă nu există complement direct? 
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a) S-a bazat pe prieteni; 

b) L-am cunoscut de mult; 

c) Spuneau la glume!; 

d) N-am văzut-o demult; 

e) Nu-mi vine să te cred. 

 

197. Cuvintele subliniate din exemplul: Se plângea fiecăruia(1) de necazul(2) ei sunt: 

a) 1 ci, 2 cz; 

b) 1, 2 ci; 

c) 1, 2 cz; 

d) 1 ci, 2 cdţ; 

e) 1, 2 cm. 

 

198.   Ce din exemplul: Fiecare om trebuie să se mulţumească cu ce i se dă de la 

Dumnezeu este: 

a) ci; 

b) cd; 

c) sb; 

d) cz; 

e) cm. 

 

199. În exemplul: Se simţea cutremurat de un fulger al amintirii, cuvintele subliniate 

sunt: 

a) cm; 

b) cs; 

c) cdţ; 

d) cag; 

e) cns. 

 

200. Cuvântul subliniat din exemplul: Era mulţumită cu poziţia ei socială este: 

a) cz; 

b) cm; 

c) cs; 

d) cdţ; 

e) ci. 

 

201. Subordonata din fraza: Că te-am iubit e a mea vină., este:  

a) SB;  

b) CD;  

c) PR;  

d) CZ;  

e) CI. 

 

202. Subordonatele din fraza: „Dar cum Eu sunt ce-am fost mereu,/ Poate că 

cel cuminte-s Eu.”, sunt: 

a) CM, CZ, PR;  

b) CV,PR,SB;  

c) CZ,PR, SB;  

d) CV, CD, SB;  

e) CM, PR, CD. 
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203. Subordonata din fraza: „Să-l văd venind, / Aş mai trăi o viaţă.”, este: 

a) CDŢ;  

b) CS;  

c) CI;  

d) CZ;  

e) CM. 

 

204. În fraza: Fără îndoială că tot ce ţi-am spus e adevărat., propoziţiile sunt: 

a) P, SB,AT; 

b) P, CD, CD;  

c) P, AT, CZ;  

d) P, CZ, AT; 

 e) P, SB, APOZ. 

 

205. Subordonata din fraza: Pe urmă s-a strârnit în sat atâta zarvă, de parcă 

era nuntă., este: 

a) CNS; 

b) CZ; 

c) CS;  

d) AT;  

e) CM. 

 

206. Subordonatele din fraza: Ploaia iar începe să se înteţească, dar e bine 

dacă nu începe să bată piatra.,  sunt: 

a) CD, SB, SB;  

b) SB, CDŢ, SB; 

c) CD, CDŢ, CD;  

d) CD, CZ, SB;  

e) SB, CD, SB. 

 

207. Subordonatele din fraza: „Andronache, Andronache, când aş şti că ar fi 

să-ţi semene vreun copil, l-aş omorî de acum cu mâinile mele.”, sunt: 

a) CT, CD, SB;  

b) CDŢ, CD, SB;  

c) CV, CD, SB; 

d) CT, CD, CD;  

e) CDŢ, CZ, CD. 

 

208. Subordonata din fraza: Copilul, dacă a furat un fruct, a făcut-o de poftă sau de 

foame.,  este: 

a) CD,  

b) CDŢ;  

c) CV;  

d) CZ;  

e) AT. 

 

209. În fraza: Şi deoarece când era beat uita tot ce spunea, se îmbăta din ce în ce mai 

des.,  subordonatele sunt: 

a) CZ, CT, AT;  
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b) CZ, CD, CD;  

c) CZ, CV, CD;  

d) CZ, CDŢ, CD;  

e) CV, CT, AT. 

 

210. Propoziţiile din fraza: Iată de ce te-am chemat: că mi-eşti drag şi să te felicit.,  

sunt: 

 a) P, CI, CZ, CNS; 

           b) P, CD, CZ, CS;  

   c) P, CD, CD, CS;  

   d) P, CD, CZ, CZ;  

   e) P, CD, CS, CS. 

 

211. Subordonata din fraza: Ne părea rău că nu ne-am cunoscut mai devreme., este: 

a) CZ;  

b) CI;  

c) SB;  

d) CV;  

e) CD. 

 

212. Propoziţiile din fraza:  Oamenii nu sunt întotdeauna cum aştepţi tu să fie.,  sunt: 

a) P, CM, CD;  

b) P, PR, CD;  

c) P, PR, CI;  

d) P, CM, CS;  

e) P, PR, CV. 

 

213. Propoziţiile din fraza:  Cum mă hotărâsem să devin avocat, citeam numai 

literatură juridică.,  sunt: 

a) CM, CD, P;  

b) CT, CD, P;  

c) CZ, CD, P;  

d) CM, CS, P;  

e) CZ, CI, P. 

 

214. Propoziţiile din fraza: Am să revin fără să-ţi spun când şi unde.,  sunt: 

a) P, CM, CD;  

b) P, CV, CD;  

c) P, CV, CD, CD;  

d) P, CV, CD;  

e) P, CM, CD, CD. 

 

215. Subordonatele din fraza: Bun, încât n-a avut duşmani cât a trăit a fost duşmănit 

după moarte. sunt: 

a) CNS, CT,  

b) CNS, CM;  

c) CNS, CZ;  

d) CS, CT;  

e) CNS, CV. 
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216. În fraza: „Bine-ţi pare să fii singur, crai bătrân fără de minţi,/ Să oftezi dup-a ta 

fată cu ciubucul între dinţi.”, subordonatele sunt: 

a) CS, CS;  

b) CDŢ, CDŢ;  

c) SB, SB;  

d) CD, CD;  

e) CI, CI. 

 

217. Subordonata introdusă prin că din fraza: E uşor de crezut că după cele 

întâmplate nu mai dorea să-l întâlnească., este: 

a) CD;  

b) SB;  

c) CZ;  

d) CV;  

e) CNS. 

 

218. Subordonata din fraza: Îmi pare bine că te-am cunoscut. este: 

a) PR;  

b) SB;  

c) CI;  

d) CZ;  

e) CDŢ. 

 

219. Subordonata din fraza: „ Au venit şi-n ţara noastră/ De-au cerut pământ şi apă.” 

este: 

a) AT;  

b) APOZ;  

c) CZ;  

d) CS;  

e) CNS. 

 

220. Propoziţiile din exemplul: „ Iar dacă împreună va fi ca să murim,/ Să nu ne 

ducă-n triste zidiri de ţintirim.” sunt: 

a) SB, PR, P;  

b) CDŢ, P, PR ;  

c) CZ, CD, P ;  

d) CDŢ, SB, P ;  

e) P, CDŢ, SB. 

 

 221. Subordonata introdusă prin să din fraza: De dragul tău aş nesocoti interdicţia, 

deşi mi-ar plăcea să rămâi mai mult aici., este: 

a) SB;  

b) CD;  

c) CI;  

d) CS;  

e) CZ. 

 

 222. Propoziţiile din fraza: Să mai urce şi azi în vârful muntelui însemna să-şi rişte 

din nou viaţa., sunt: 

a) PR, P, SB;  
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b) CDŢ, P, PR;  

c) CS, P, CS;  

d) SB, P, PR;  

e) CDŢ, P, CS. 

  

223. Subordonata din fraza: El nu dormea deseori noaptea când a doua zi avea 

examen., este:  

a) AT;  

b) CT;  

c) CZ;  

d) CDŢ;  

e) CV. 

  

224. Subordonatele introduse prin care din fraza: Doar nu e greu de înţeles azi care 

dintre averi sunt bine şi care sunt rău agonisite., sunt: 

a) SB, SB;  

b) AT, AT;  

c) CD, CD;  

d) CM, CM;  

e) CI, CI. 

  

225. Subordonata din fraza: Primul grup se alăturase profesioniştilor, la ceea ce se 

cheamă economişti de carieră., este: 

a) AT;  

b) CI;  

c) CL;  

d) APOZ;  

e) CZ. 

  

226. În fraza:  Cum a venit acasă, cum a început să se joace, cum fac de obicei copiii., 

propoziţiile sunt: 

a) CM, P, CT;  

b) P, CM, CM;  

c) P, CT, CM;  

d) P, CT, CT;  

e) CT, P, CM. 

  

227. Subordonata din fraza:  Masa era plină de ce bunătăţi pregătiseră toată ziua. 

este: 

a) CI;  

b) CAG;  

c) CZ;  

d) CS;  

e) CD. 

 

228. În fraza: Cât cere el pe casă nu strângi toată viaţa., subordonata este: 

a) CM;  

b) CV;  

c) CD;  

d) CDŢ;  
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e) CT. 

 

229. Subordonata din fraza: Ceea ce mă impresiona la ea erau sinceritatea şi 

bunătatea., este: 

a) CD;  

b) SB; 

c) AT;  

d) PR;  

e) CM. 

 

230. Propoziţiile din fraza: Dacă a fost convinsă că-i vreau binele, trebuia să se 

poarte aşa?, sunt: 

a) CZ, CI, P, SB;  

b) CV, CD, P, CD;  

c) CDŢ, CI, P, SB;  

d) CDŢ, CD, P, SB;  

e) CZ, CD, P, SB. 

 

231. În fraza: Ne îndeamnă necuratul de pornim la drum în toiul nopţii., subordonata 

este: 

a) CNS;  

b) AT;  

c) CI;  

d) CS;  

e) CZ. 

 

232. Subordonatele din exemplele: 1
o
 Îi vine să plângă. 2

o
 Mă bizui pe ce mi-ai 

promis. 3
o
 Îi pare rău că te-a dezamăgit., sunt: 

a) 1
o
 CD, 2

o
 CI, 3

o
 CZ;  

b) 1
o
 PR, 2

o
 CZ, 3

o
 CI ;  

c) 1
o
 SB, 2

o
 CD, 3

o
 PR;  

d) 1
o
 SB, 2

o
 CI, 3

o
 CI;  

e) 1
o
 PR, 2

o
 PR, 3

o
 SB. 

 

233. Propoziţiile din fraza: Să iei credite mari de la bănci, când se ştie bine că nu ai 

veniturile corespunzătoare este o greşeală de nepermis pentru un om de afaceri., este: 

a) CDŢ, CT, SB, P;  

b) SB, CV, SB, P;  

c) SB, CT, SB, P ;  

d) CV, CT, CD, P;  

e) SB, CDŢ, CD, P. 

 

234. Subordonata din fraza: Întoarcerea în grabă acasă de unde fusese plecată a fost 

o surpriză pentru cei dragi., este: 

a) AT;  

b) CL;  

c) CZ;  

d) CV;  

e) CDŢ. 
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235. Subordonatele din fraza: Se vede că deplasarea prin oraş va fi mai periculoasă 

ca altădată de vreme ce se anunţă că va viscoli din nou., sunt:  

a) CD, CT, SB;  

b) CD, CZ, CD;  

c) SB, CZ, SB;  

d) CZ, CT, SB;  

e) CV, CZ, CD. 

 

236. Subordonata introdusă prin dacă din fraza:  Cred că grila aceasta e foarte 

dificilă, dacă nici tu n-o poţi rezolva., este:  

a) CV;  

b) CD;  

c) CDŢ;  

d) AT;  

e) CZ. 

 

237. Subordonata din fraza: „Şi dac-a fost peţită des/ E lucru tare de-nţeles.”, este: 

a) PR;  

b) CD;  

c) CDŢ;  

d) CZ;  

e) SB. 

 

238. Subordonatele din fraza: Desigur că i-a fost mare iubirea, dacă el, ca s-o uite, a 

fost nevoit să-şi părăsească satul natal., sunt: 

a) CD, CZ, CS, CI;  

b) SB, CZ, CS, CI;  

c) SB, CT, CS, CD;  

d) SB, CV, CS, CD;  

e) SB, CDŢ, CNS, CI. 

 

239. Subordonata din fraza: Mi-e ciudă şi acum că nu l-am oprit la timp., este: 

a) CI;  

b) CZ;  

c) CDŢ;  

d) CNS;  

e) AT. 

 

240. Propoziţiile din fraza: Este o greşeală banală care trebuie să fie evitată., sunt: 

a) P, AT, SB;  

b) P, PR, CD;  

c) P, AT, CS;  

d) P, APOZ, SB;  

e) P, APOZ, CD. 

 

241. Subordonatele din fraza: Nu te baza pe ce spune, dar mai ales pe cine-ţi trimite 

el., sunt: 

a) CD, CD ;  

b) CL, CD;  

c) CL, CI;  
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d) CI, CI;  

e) CI, CZ. 

 

242. Subordonatele din fraza: Trebuie să te obişnuieşti cu ideea că viaţa nu e cum 

crezi tu., sunt: 

a) CD, AT, CM;  

b) SB, CI, PR;  

c) SB, AT, PR;  

d) SB, CZ, CM;  

e) SB, CV, PR. 

 

243. Subordonatele din fraza: Desigur că ţi-ar fi fost mai uşor să rezolvi problema 

dacă ai fi învăţat tot., sunt: 

a) SB, SB, CDŢ;  

b) SB, CD, CZ;  

c) PR, SB, CZ;  

d) CD, CD, CDŢ;  

e) SB, SB, CV. 

 

244. Propoziţiile introduse prin unde din exemplele:  

1
o
 Nu se ştie niciodată unde te poartă paşii. 

2
o
 „Când m-aş pune eu la mintea ta, bărbate, unde aş ajunge?” 

3
o
 Unde era prea ger afară, i-au îngheţat picioarele. 

4
o
 N-a aflat locul unde s-a ascuns., sunt: 

a) CD, CL, CZ, AT;  

b) SB, CL, CV, AT;  

c) SB, P, CDŢ, CL;  

d) CI, P, CZ, CL;  

e) SB, P, CZ, AT. 

 

245. Subordonatele din fraza:  Se aşezase pe un scăunel, jos, gata să sară oricând era 

nevoie de ceva., sunt: 

a) CI, CT;  

b) CS, CT;  

c) CI, CV;  

d) CZ, CI;  

e) CS, CDŢ. 

 

246. Subordonata introdusă prin că din fraza: De bună seamă că şi tu ştii adevărul. 

este: 

a) CD;  

b) CI;  

c) SB;  

d) CV;  

e) CDŢ. 

 

247. În care variantă e o circumstanţială de loc? 

a) S-a mutat din casa unde a locuit în copilărie. 

b) „Unde nu e cap, e vai de picioare.” 

c) Când m-aş încrede în tine, unde aş ajunge? 
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d) Unde s-ar duce, tot acasă se întoarce. 

e) Unde se credea bolnavă, mergea aşa des la medic. 

 

248. În care variantă există o predicativă? 

1
o
 Fata moşului e cum rar se mai află. 

2
o
 A rămas să ne întâlnim altădată. 

3
o
  „Părea că printre nouri a fost deschis-o poartă.” 

4
o  

El a ieşit ce şi-a dorit. 

a) în toate;  

b) 2
o
, 3

o
, 4

o
;  

c) 1
o
, 3

o
, 4

o
;  

d) 1
o
, 2

o
, 4

o
;  

e) 1
o
, 4

o
. 

 

249. Subordonata din fraza: A fost un bal cum n-a mai fost altul la palat., este: 

a) AT;  

b) CM;  

c) CNS;  

d) APOZ;  

e) CZ. 

 

250. Subordonatele din frazele: 1
o
 A rămas cum îl ştii. 2

o
  Nu i-a rămas decât să 

recunoască adevărul. 3
o
 A rămas când a avut nevoie de tine. 4

o
 A rămas numai că i-ai 

spus tu., sunt: 

a) 1
o 
PR, 2

o 
PR, 3

o
 PR, 4

o 
PR ;  

b) 1
o
CM, 2

o
 CD, 3

o
 CT, 4

o
 CZ;  

c) 1
o
 PR, 2

o
 SB, 3

o 
CT, 4

o
 CZ;  

d) 1
o
 PR, 2

o
 SB, 3

o
CDŢ, 4

o
 PR;  

e) 1
o
SB, 2

o
 SB, 3

o
 SB, 4

o
CZ. 

 

251. În care dintre frazele următoare există circumstanţiale de scop?  

1 „Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă.” 2 Vino de vezi ce e aici! 3 A 

venit cu dorinţa să te ajute. 4  Mi-e drag să-l privesc.  

a) în 1, 2;  

b) în toate;  

c) în nici una;  

d) în 3, 4;  

e) 1, 2, 4 . 

 

252. Subordonatele din fraza: Dacă ai vândut-o bine, ai făcut-o, că e un preţ bun., 

sunt: 

a) CDŢ, CZ;  

b) CD, CZ;  

c) SB, CZ;  

d) CV, CD;  

e) CT, CD.  

 

253. Subordonata introdusă prin să din fraza: Se întrista când îl vedea că locuieşte în 

casa care ar fi fost să fie a lui., este: 

a) PR;  



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 41 

b) CS;  

c) SB;  

d) CI;  

e) CD. 

 

254. Subordonata din fraza: Ceea ce îl supăra tot mai mult era gerul năprasnic., este: 

a) PR;  

b) CD;  

c) SB;  

d) APOZ;  

e) CM. 

 

255. Subordonatele din exemplul următor: „Ai ajuns până acolo/ Să dai mână de 

ajutor ucigaşilor/ Ce asupră-ţi încercat-au un omor., sunt: 

a) CNS, AT;  

b) CS, AT;  

c) CDŢ, AT;  

d) CI, AT;  

e) CV, CI. 

 

256. Subordonatele din fraza: Dar cum nu sunt convins că nu va fi ce mi-ai spus tu, nu 

te voi urma., sunt: 

a) CZ, CI, PR;  

b) CM, SB, CD;  

c) CZ, CI, SB;  

d) CT, CI, PR;  

e) CT, CZ, SB. 

 

257. Propoziţiile subliniate din frazele: 1 Fie ea cum o fi, tot dragă îmi e. 2 Fie ce-o 

fi, acolo tot nu merge., sunt:   

a) PR, SB;  

b) PR, PR;  

c) SB, SB;  

d) SB, PR;  

e) PR, CD. 

 

258. Subordonatele din fraza: 1 Fiind timpul rău cum s-a anunţat la televizor, n-am 

ieşit din casă. 2 Fiind timpul cum s-a anunţat la televizor, n-am ieşit din casă., sunt: 

a) AT, AT;  

b) PR, PR;  

c) CM, PR;  

d) AT, PR;  

e) CM, CM. 

 

259. Propoziţiile din fraza: Codrule, Măria ta/ Lasă-mă sub poala ta/ Că nimic n-oi 

strica/ Fără numai-o rămurea/ Să-mi atârn armele-n ea., sunt: 

a) P, CZ, CNS ;  

b) P, CI, CS;  

c) P, CI, CNS;  

d) P, CZ, CS;  
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e) P, CV, CNS. 

 

260. Subordonatele din fraza: „Şi doar mă sileam şi eu, într-o părere, s-o fac a 

înţelege pe mama, că pot să mă îmbolnăvesc de dorul ei… şi să mor printre streini., 

sunt: 

a) CS, CZ, CD, CD;  

b) CI, CD, CD, CD;  

c) CDŢ, CZ, CD, CD;  

d) CI, CZ, CS, CD;  

e) CS, CV, CD, CD. 

 

261. Propoziţiile subordonate din fraza: Această ştire era destul de veche şi Dănilă o 

spunea Agripinei. … supărat şi mâhnit că veştile cele mari pe care le aştepta nu mai 

veneau., sunt: 

a) CI, AT;  

b) CZ, AT;  

c) CDŢ, AT;  

d) CZ, CD;  

e) CV, AT. 

 

262. Subordonatele din fraza:  „Aş vrea să plâng de fericit/ Că simt suflarea ta 

divină,/ Că pot să văd ce-ai plăsmuit.”, sunt: 

a) CS, CZ, CZ, CD, CD;  

b) CD, CZ, CZ, CD, CD;  

c) CI, CZ, CD, CD, CD;  

d) CD, CV, CV, CD, CD;  

e) CD, CDŢ, CDŢ, CD, CD. 

 

263. Subordonatele din fraza: Şi fiindcă Pisicuţa, din iarba înaltă în care stătea 

înmormântată până la gât, sforăia deznădăjduit, mă dusei s-o dezleg … şi s-o aduc 

mai înăuntru., sunt: 

a) CZ, AT, CDŢ, CDŢ;  

b) CZ, CL, CDŢ, CDŢ;  

c) CZ, AT, CS, CS;  

d) CZ, CL, CS, CS;  

e) CZ, AT, CNS, CNS. 

 

264. Subordonatele din fraza: „Oiţă bârsană/ De eşti năzdrăvană/ Şi de-ar fi să mor/ 

În câmp de mohor/ Să-i spui lui vrâncean…”, sunt: 

a) CZ, CZ, CD;  

b) CDŢ, CDŢ, PR;  

c) CI, CI, SB;  

d) CS, CS, PR;  

e) CDŢ, CDŢ, SB. 

 

265. Subordonatele din fraza: Pârcălabe, vreau poporul meu să fie înştiinţat/ De 

unirea şi-nrudirea care-aici s-au încheiat/ Ca să pomenească ţara […]/ Ziua când din 

letopiseţ şi-a şters anii de-nchisoare.”, sunt:  

a) CD, AT, CS, AT;  

b) CD, AT, CNS, AT;  
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c) PR, AT, CS, CT;  

d) CD, APOZ, CNS, CT;  

e) PR, AT, CS, CDŢ. 

 

266. Este subordonată subiectivă subordonata introdusă prin să din varianta: 

a) Propunerea mea e să ne vedem în altă zi. 

b) Îi plăcea să aibă grijă de copii. 

c)  Ne bătea gândul să mergem împreună. 

d) S-a hotărât ea să vină altădată. 

e) Se gândeşte să-şi amâne plecarea. 

 

267. Subordonatele din fraza: „Ce a fost şi ce a devenit Eminescu este rezultatul 

geniului său înnăscut…”, sunt: 

a) PR, PR;  

b) CD, CD;  

c) SB, SB;  

d) SB, CD;  

e) SB, PR. 

 

268. Subordonatele din exemplul: „Semănat-am mac în prag/ Să vie cine mi-i drag.”, 

sunt: 

a)  CI, CD;  

b) CS, CD;  

c) CNS, SB;  

d) CS, SB;  

e) CDŢ, SB. 

 

269. Subordonatele din fraza: Suntem siguri că, oricare i-ar fi condiţia şi oricare ar fi 

situaţia cuvântului, scriitorul nu trebuie să părăsească omul., sunt: 

a)  CZ, CV, CV, SB;  

b) CI, CI, CI, SB;  

c) CI, CV, CV, CD;  

d) CD, CV, CV, CD;  

e) CI, CV, CV, SB. 

 

270. Subordonatele din fraza: Nu totdeauna e plăcut să te vezi aşa cum eşti, dar nu 

poţi urca niciun fel de culmi morale dacă nu ştii cum arăţi., sunt: 

a)  SB, CM, CDŢ, CD;  

b) CD, CM, CDŢ, CD;  

c) PR, CM, CV, CD;  

d) SB, CV, CV, CD;  

e) SB, CDŢ, CV, CD. 

 

271. Propoziţiile din fraza: Ceea ce m-a uimit, când l-am auzit povestind despre ei, a 

fost că niciunul dintre acei oameni n-a ajuns ce a visat. sunt: 

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

b) SB, CT, P, PR, PR;  

c) SB, CV, PR, CM;  

d) CD, CT, P, CD, CD;  

e) P, CT, P, PR, CM. 
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272. Subordonatele din fraza: Dacă de sute de ani sunt deprinşi să afirme că aurul e 

al lor şi că e drept să-l ia din mină e greu să-i schimbi peste noapte., sunt: 

a)  CV, CD, CD, CD, SB, SB;  

b) CDŢ, CI, CD, CD, CD, SB;  

c) CZ, CS, CD, CD, CD, SB, SB;  

d) CZ, CI, CD, CD, SB, SB;  

e) CDŢ, CD, CD, PR, SB, SB. 

 

273. Subordonatele din fraza: Poate ar fi fost mai bine să stea acasă cu moş Andrei, 

să se ducă la pădurice, să mai vadă acolo un iepure sunt: 

a)  CD, CS, CS;  

b) PR, PR, CS;  

c) CS, CS, CS;  

d) SB, SB, CS;  

e) SB, CS, CNS. 

 

274. Subordonatele din fraza: Ceea ce doream şi mi s-a refuzat mai mult timp, ca să 

nu văd lucruri care era mai bine să nu fie văzute de ochi atenţi şi critici, era să merg 

pe teatrul operaţiunilor sunt: 

a)  SB, SB, CS, AT, SB, PR;  

b) CD, CD, CS, AT, SB, PR;  

c) SB, SB, CNS, AT, PR, SB;  

d) SB, SB, CDŢ, AT, SB, SB;  

e) SB, SB, CI, AT, PR, PR. 

 

275. Subordonatele din fraza: Tragicul e sublim prin definiţie, dar în zilele noastre 

sublimul e eliminat, tragedia mai mare care rezultă nu înseamnă că aduce un sublim 

mai mare, ci în mod straniu, dispare, deşi există., sunt: 

a)  AT, SB, CV;  

b) AT, PR, PR, CV;  

c) AT, CD, CD, CV;  

d) AT, PR, SB, CV;  

e) AT, CZ, CZ, CV. 

 

276. Propoziţiile din fraza: Trecuse la atac ca şi când s-ar fi dovedit între timp cu 

prisosinţă că n-a fost un laş şi avea acum resentimente împotriva tuturor celor care îl 

blamaseră sunt: 

a)  P, CM, CD, CD, AT;  

b) P, CM, SB, SB, AT;  

c) P, CM, SB, P, AT;  

d) P, CM, CV, CV, AT;  

e) P, CM, SB, SB, CI. 

 

277. Subordonatele din fraza: Înţelegeam de ce nu-i mai era acum frică să stea de 

vorbă cu mine., sunt: 

a)  CI, CI;  

b) CD, AT;  

c) CD, CS;  

d) CD, CI;  



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 45 

e) CM, CI. 

 

278. Subordonatele din fraza: Acum, luminate crăişor, ca să vezi cât poate să-ţi ajute 

milostenia, stai liniştit… şi ascultă ce ţi-oi spune sunt: 

a)  CNS, CD, SB, CD;  

b) CS, CT, CD, CD;  

c) CS, CM, CD, CD;  

d) CS, CD, CD, CI;  

e) CS, CD, CD, CD. 

 

279. Subordonata din fraza: Ţie ţi-a fost scris să-ţi fie dată această cinste este: 

a)  SB;  

b) PR;  

c) CD;  

d) CS;  

e) CDŢ. 

 

280. Propoziţiile din fraza: Dacă învingi momentul acela când îţi trece prin cap că e 

zadarnic să te mai ascunzi, îţi merge mintea scânteie sunt: 

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

b) CDŢ, AT, SB, SB, P;  

c) CDŢ, AT, CD, SB, P;  

d) CZ, CDŢ, SB, CD, P;  

e) CDŢ, CT, CD, SB, P. 

 

281. Subordonatele din fraza: Aproape că-ţi vine şi ţie să crezi că nu s-a întâmplat 

nimic sunt: 

a)  PR, CD, CD;  

b) CZ, SB, CD;  

c) SB, SB, CD;  

d) CDŢ, SB, CD;  

e) CI, SB, CD. 

 

282. Propoziţiile din fraza: „[…] dar se vede că nici poftea el una ca asta, de vreme 

ce nu-şi astâmpăra gura cătră mai marii săi, măcar să-l fi picat cu ceară.” , sunt: 

a)  P, CD, CT, CV;  

b) P, CZ, CZ, CV;  

c) P, SB, CT, CV;  

d) P, SB, CZ, CV;  

e) P, SB, CZ, CDŢ. 

 

283. Subordonatele din fraza: „[…] Acolo, chiar dacă e bătrână, femeia pare 

tânără… iar lucrurile sunt cum ele ne par sunt: 

a)  CV, CM;  

b) CV, CT;  

c) CV, CZ;  

d) CDŢ, PR;  

e) CV, PR. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 46 

284. Propoziţiile din fraza: „Fiecare îşi face despre tine icoana de care e capabil, dar 

de aici nu urmează că tu eşti dator să te recunoşti în toate.” sunt: 

a)  P, AT, P, SB, CI;  

b) P, AT, P, SB, CD;  

c) P, AT, P, CD, CI;  

d) P, AT, P, SB, CS;  

e) P, AT, CD, CS. 

 

285. Subordonatele din fraza: „Când mă deşteptai a doua zi, … băgai de seamă că 

soarele fusese cu mult mai harnic decât mine, căci părea că se înălţase pe ceruri, în 

vârful degetelor…” sunt: 

a)  CT, CI, CZ, PR;  

b) CT, CD, CZ, SB;  

c) CV, CD, CZ, PR;  

d) CT, CI, CZ, CD;  

e) CT, CI, CZ, CZ. 

 

286. Propoziţiile din fraza: „Când nu-i în slujbă, e omul cel mai de treabă, dar 

posteşte robul lui Dumnezeu, că n-are ce mânca.” sunt: 

a)  CDŢ, P, CDŢ, CZ;  

b) CT, P, CT, CZ;  

c) CT, P, P, CZ;  

d) CV, P, P, CZ;  

e) CV, P, CV, CZ. 

 

287. Subordonatele din fraza: Îmi place să cred că de acum înainte va fi ferit de toate 

aceste necazuri şi în curând îşi va reface viaţa, chiar dacă va fi să ia totul de la capăt 

sunt: 

a)  CD, CD, CD, CV, PR;  

b) SB, CD, SB, CV, PR;  

c) SB, CD, CZ, CZ, SB;  

d) SB, CD, CD, CV, SB, ;  

e) CD, CD, CD, CV, CD. 

 

288. Subordonatele din fraza: Mă doare că i-a fost dat să treacă prin atâtea momente 

dificile sunt: 

a)  CZ, CD;  

b) SB, CS;  

c) CV, CS;  

d) SB, PR;  

e) SB, SB. 

 

289. Propoziţiile din fraza: Îmi spunea că, dacă nu va reuşi să treacă acest mare 

obstacol, pentru ea va însemna un an de viaţă pierdut şi că va ajunge să fie obsedată 

de acest eşec sunt: 

a)  P, CD, SB, CD, CD, PR;  

b) P, CD, CDŢ, CD, CD, PR;  

c) P, CD, CZ, CD, CD, CM;  

d) P, CD, CV, CD, CD, SB;  

e) P, CD, CI, CD, CD, CI. 
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290. Subordonatele din fraza: Cum se vor desfăşura examenele, dacă va fi suficient 

pregătită, toate acestea stăruiau în mintea ei sunt: 

a)  CM, CDŢ;  

b) SB, SB;  

c) APOZ, APOZ;  

d) CM, CV;  

e) CT, CDŢ. 

 

291. Subordonatele din fraza: Când măriţi o fată e ca şi cum ţi-ar arde casa., sunt: 

a)  CT, CM;  

b) SB, CM;  

c) SB, PR;  

d) CDŢ, PR;  

e) CZ, PR. 

 

292. Subordonatele din fraza: Dându-mi seama că singurul mijloc de a mă răzbuna 

era să nu las în urma mea nimic de care să se folosească alţii, am considerat acel 

complot ca binevenit sunt: 

a)  CD, PR, AT;  

b) CZ, PR, AT;  

c) CDŢ, PR, AT;  

d) CI, PR, AT;  

e) CV, PR, AT. 

 

293. Subordonatele din fraza: Că au fost la Paris în aceeaşi perioadă, fără să ştie 

unul de altul, e adevărat, dar tot atât de adevărat e că, chiar dacă ar fi ştiut fiecare 

când pleacă celălalt, ar fi evitat întâlnirea sunt: 

a)  SB, CM, SB, CV, CD;  

b) CDŢ, CV, SB, CV, CD;  

c) CV, CM, SB, CV, CD;  

d) SB, CM, SB, CV, CT;  

e) CZ, CM, SB, CV, CD. 

 

294. Subordonatele din fraza: Şi nu mi-ar fi teamă că aş putea fi atât de nelegiuit, să 

pot veni la tine şi să-ţi evoc o lume, fără să fiu implicat în această interogaţie 

continuă sunt: 

a)  CZ, CS, CS, CM;  

b) CI, CNS, CNS, CM;  

c) CDŢ, CNS, CNS, CM;  

d) CI, CNS, CNS, CI;  

e) CI, CDŢ, CDŢ, CM. 

 

295. Subordonatele din fraza: Aproape că-i veni să se ridice şi să fugă, să ajungă 

acolo sunt: 

a)  SB, PR, PR, CS;  

b) SB, CD, CD, CS;  

c) SB, SB, SB, CS;  

d) SB, CS, CS, CS;  

e) SB, SB, SB, CNS. 
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296. Subordonatele din fraza: Adevărul e că pare ciudat ceea ce vă spun, dar dacă aţi 

fi sinceri cu voi aţi recunoaşte că se întâmplă destul de des ca fiecare să descopere 

aceste zone profunde ale spiritului sunt: 

a)  PR, SB, CDŢ, CD, SB;  

b) PR, CD, CDŢ, CD, SB;  

c) CZ, SB, CDŢ, CD, SB;  

d) PR, SB, CI, CD, SB;  

e) PR, SB, CV, CD, CS. 

 

297. Subordonatele din fraza: E cu putinţă ca Maiorescu… să fi încercat să scape 

delicat de Creangă, spunând că nu e acasă în ziua când acesta l-ar fi căutat sunt: 

a)  CD, CD, CD, AT;  

b) PR, CD, CD, CT;  

c) SB, CD, CD, AT;  

d) CS, CD, CD, CT;  

e) CNS, CD, CD, AT. 

 

298. Subordonata introdusă prin unde este circumstanţială de cauză în varianta: 

a)  Să se ducă unde ştie.;  

b) Nu i s-a spus unde să-şi încerce norocul.;  

c) E un punct însă unde drumul se bifurcă.;  

d) „Bucuria tatălui era mare unde vedea că fiu-său are să fie procopsit.”;  

e) Întrebarea este unde vrea să plece. 

 

299. Subordonatele din fraza: M-am gândit că unde e aproape cu casa şi era spre 

seară, vrea să se scalde şi ea sunt: 

a)  CD, CL, CT, CD;  

b) CI, CZ, CZ, CD;  

c) CZ, CZ, CZ, CD;  

d) CV, CZ, CZ, CD;  

e) CI, CL, CZ, CD. 

 

300. Subordonatele introduse prin ca să din exemplele: 1 „Ca să vadă un chip se 

uită/Cum aleargă apa-n cercuri.” 2 „Am jurat ca peste dânşii să trec falnic fără 

pas.” 3. „Rochia era astfel croită ca să cadă în faţă de sus până jos ca un veşmânt 

medieval.” 4. Singura lui dorinţă era ca ţara lui să fie liberă sunt: 

a)  1 CS, 2 CD, 3, CNS, 4 PR;  

b) 1, 4 CS; 2 CD; 3 CNS;  

c) 1,3 CS; 2 CD; 4 PR;  

d) 1, 3 CNS; 2 CD; 4 PR;  

e)1 CS; 2, 4 CD; 3 CNS . 

 

301. Subordonatele din fraza:  Ceea ce nu mi-a comunicat este că nu participă la 

excursie sunt: 

a)  CD,PR;  

b) SB, PR;  

c) PR, SB;  

d) SB, CD;  

e) SB, CZ. 
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302. Propoziţiile din fraza: Dacă n-a venit este că n-are timp sunt: 

a)  CDŢ, P, PR;  

b) SB, P, CDŢ;  

c) SB, P, PR;  

d) CV, P, PR;  

e) CDŢ, P, CZ. 

 

303. Subordonata din fraza: E prea puternic să-l poţi doborî dintr-o lovitură este: 

a)  CV;  

b) CDŢ;  

c) CS;  

d) CNS;  

e) SB. 

 

304. Propoziţiile din fraza: Dacă n-a venit încă înseamnă că nu găseşte adresa sunt: 

a)  CDŢ, P, CZ;  

b) SB, P, CZ;  

c) CZ, P, PR;  

d) CV, P, PR;  

e) SB, P, PR. 

 

305. Subordonata din fraza: Îmi pare bine că te-am întâlnit este:  

a)  CI;  

b) SB;  

c) CZ;  

d) CDŢ;  

e) PR. 

 

306. Subordonatele din fraza:  Nimeni nu înţelegea de ce e doar caporal, când putea 

să fie subofiţer, că ştia cum e făcut şi cum funcţionează un tun sunt: 

a)  CI, CT, CZ, CD, CD, CD;  

b) CD, CV, CD, CZ, CD, CD;  

c) CI, CV, CZ, CD, CD, CD;  

d) CD, CDŢ, CZ, CD, CD, CD;  

e) CD, CV, CZ, CD, CD, CD. 

 

307. Subordonatele din fraza: Ai să înţelegi îndată ce caut în sat la dumneavoastră, 

când ţi-oi spune cum mă cheamă sunt: 

a)  CT, CT, CD;  

b) CD, CDŢ, CM;  

c) CD, CT, CD;  

d) CT, CZ, CD;  

e) CD, CT, CM. 

 

308. Subordonatele din fraza: Bătrânii ajung o vreme rea, şopti oşteanul, când nu 

înţeleg nimic şi, ca şi copiii, nu se pricep s-o aştepte sunt: 

a)  CT, CT, CD;  

b) CDŢ, CDŢ, CD;  

c) AT, AT, CS;  
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d) CT, CT, CI;  

e) CV, CV, CI. 

 

309. Subordonata din fraza: Câmpia se întinde cât vezi cu ochii este:  

a)  PR;  

b) CI;  

c) CM;  

d) CD;  

e) CL. 

 

310. Subordonatele din fraza: „ A doua zi, după ce a lucrat la nişte zăbrele, a 

presărat mălai prin locul unde văzuse el vrăbiile sunt: 

a)  CT, AT;  

b) AT, AT;  

c) CT, CL;  

d) CZ, CL;  

e) CZ, AT. 

 

311. Subordonata din fraza: „Şi cum ajung în dreptul teiului, pun demâncarea jos în 

cărare.” este: 

a)  CM;  

b) CT;  

c) CZ;  

d) CDŢ;  

e) CV. 

 

312. Subordonata introdusă prin de din exemplul: „De n-ar pica sudoarea pe glii, n-

ar creşte grâul.” este: 

a)  CZ;  

b) CV;  

c) CDŢ;  

d) CI;  

e) CNS. 

 

313. Subordonatele din fraza: Spune-i şi d-ta băietului, omule ce se cuvine ca să-şi 

ieie nădejdea şi să-şi caute de drum sunt: 

a)  CD, SB, SB;  

b) CD, CZ, CZ;  

c) CD, CDŢ, CDŢ;  

d) CD, CS, CS;  

e) CD, CNS, CNS. 

 

314. Subordonatele din fraza: După ce tatăl şi fiica intrară în curtea lor de piatră, 

oşteanul, ca să poată revedea pe Magda cât mai curând, se despărţise de ei ca să 

facă un ocol sunt: 

a)  CT, AT, CS;  

b) CZ, AT, CS;  

c) CT, CNS, CS;  

d) CDŢ, CS, CS;  

e) CT, CS, CS. 
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315. Propoziţiile din fraza: Semeni vânt/ Culegi furtună.  sunt: 

a)   CDŢ,  P;  

b) CZ,  P;  

c) P,  CDŢ;  

d)  CV,  P;  

e) P,  CV. 

 

316. Subordonata introdusă prin de din fraza: „Şi după mintea ce-o aveam ne-am fi 

întors chiar atunci, de nu eram daţi în seama lui moş Luca…” este: 

a)  CV;  

b) CDŢ;  

c) CT;  

d) CV;  

e) CNS. 

 

317. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: „Dacă duşmanul vostru ar cere 

legăminte ruşinoase de la voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui, decât să fiţi 

privitori împilării ţării voastre.” este: 

a)  CT;  

b) CZ;  

c) CDŢ;  

d) CV;  

e) CI. 

 

318. Subordonata din fraza: „Fierul, că e fier şi tot se-ndoaie.” este: 

a)  CI;  

b) CZ;  

c) CDŢ;  

d) CV;  

e) CT. 

 

319. Subordonata introdusă prin să din fraza: „Ştiu c-ai depăşit adesea dreptul dat de 

o solie,/Că te-ai dus chiar pân-acolo să dai mână de-ajutor/Ucigaşilor…”, este: 

a)  CS;  

b) CI;  

c) PR;  

d) CDŢ;  

e) CNS. 

 

320. Subordonatele introduse prin că din fraza: „La urmă, Agripina ştia că mai erau 

pe acasă şi alte gospodine care trebuie să fi fugit […]şi turcii negreşit că se luaseră 

după ele.” sunt: 

a)  CD, SB;  

b) CZ, SB;  

c) CD, PR;  

d) CD, CD;  

e) CD, CDŢ. 

 

321. Subordonatele din fraza: Dacă întârzie înseamnă că nu cunoaşte drumul sunt: 
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a)  CDŢ, PR;  

b) SB, PR;  

c) PR, SB;  

d) CD, PR;  

e) SB, CD. 

 

322. Subordonatele introduse prin de din fraza: „De-o vrea pace, pace fie; iar de-o 

vrea război, să-i spui/ c-am aflat la el ducaturi, tari mănoase, scumpe scule.” sunt: 

a)  CV, CV;  

b) CZ, CZ;  

c) CDŢ, CDŢ;  

d) CI, CI;  

e) CT, CT. 

 

323. Subordonatele din exemplul: „Lumina-i bună acum ca apa de izvor/Şi nu e greu 

s-ajungi la neamuri/De departe / Să trimiţi din vreme veste/Că eşti pe drum şi vei 

ajunge/Prin păduri degrabă.” sunt: 

a)  CD, CD, AT, AT;  

b) PR, PR, AT, AT;  

c) CS, CS, AT, AT;  

d) SB, SB, AT, AT;  

e) SB, SB, CZ, CZ. 

 

324. Subordonatele din fraza: Asta nu e important, a răspuns colonelul german, 

urmează să declaraţi la cercetări de ce, fapt e că l-aţi omorât şi trebuie să fiţi judecaţi 

cu toţii.” sunt: 

a)  CD, PR, SB, SB, SB;  

b) SB, CD, PR, SB, SB;  

c) SB, CI, SB, SB, SB;  

d) CD, PR, PR, SB, SB;  

e) SB, CD, SB, SB, SB. 

 

325. Subordonata introdusă prin cum din fraza: …comandantul său îi spuse că erau 

atât de vulnerabili cum îi atrăsese atenţia colonelul este: 

a)  CM;  

b) PR;  

c) CNS;  

d) CV;  

e) CDŢ. 

 

326. Subordonatele din fraza: Dar poate că pistolarii, deşi văzuseră că erau aproape 

de ea, nu putuseră totuşi să-şi mai continue salturile lor lungi? sunt: 

a)  PR, CV, CD, CV;  

b) SB, CV, CD, CD;  

c) SB, CV, CZ, CD;  

d) CD, CV, CD, CD;  

e) CZ, CV, CD, CD. 

 

327. Subordonata din fraza: „Nu cerem nimănui nimic, însă oricine,/dacă el vrea-l 

numim şi prieten şi vecine.” este: 
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a)  CT;  

b) CDŢ;  

c) CV;  

d) AT;  

e) CI. 

 

328. Subordonatele din exemplul: „Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti/Când din 

scrisori eu văd precum matale/Din zi în zi întinereşti.” sunt: 

a)  CM, CZ, CM;  

b) CD, CT, CD;  

c) CD, CZ, CD;  

d) CD, CDŢ, CM;  

e) CD, CT, CM. 

 

329. Subordonata din fraza: „Când m-aş potrivi eu babei la toate cele, apoi aş lua 

câmpii.” este: 

a)  CT;  

b) CV;  

c) CI;  

d) CDŢ;  

e) CZ. 

 

330. Subordonatele din fraza: Că eşti ce eşti este meritul tău sunt: 

a)  CZ, PR;  

b) CV, PR;  

c) CDŢ, PR;  

d) SB, CD;  

e) SB, PR. 

 

331. Subordonatele din fraza: … „Şi-am început a-i spune cu lacrimi că nu mă mai 

duc la şcoală, măcar să ştie bine că m-aş omorî.” sunt: 

a)  CD, CV, CD;  

b) AT, CV, CD;  

c) CZ, CV, CD;  

d) CDŢ, CV, CD;  

e) CD, CV, SB. 

 

332. Subordonatele din fraza: Mai avea atâta minte să cugete că ar fi rămas pe loc 

trăznită, şi osteneala ei ar fi fost de prisos sunt: 

a)  AT, CD, CD;  

b) CNS, CI, CI;  

c) CS, CD, CD;  

d) CDŢ, CD, CD;  

e) CV, CI, CI. 

 

333. Subordonatele din fraza: „De piatră de-ai fi fost, şi nu se putea să nu-ţi salte 

inima de bucurie când auzeai… pe Mihai scripcarul din Humuleşti…” sunt: 

a)  CDŢ, SB, CT;  

b) CZ, SB, CDŢ;  

c) CV, SB, CT;  
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d) CV, CD, CT;  

e) CV, SB, CDŢ. 

 

334. Subordonatele din fraza: „Firesc ar fi fost să schimb slujba, dacă ţineam să fiu în 

slujbă şi să trăiesc ca un fecior de bani gata…” sunt: 

a)  CD, CDŢ, CD, CD;  

b) SB, CS, CDŢ, CD;  

c) SB, CDŢ, CI, CI;  

d) PR, CDŢ, CI, CI;  

e) SB, CNS, CI, CI. 

 

335. Subordonatele din fraza: Plecase cu speranţa că nu va ajunge să i se întâmple 

ceea ce fusese ameninţat că i se va întâmpla sunt: 

a)  AT, CL, SB, CD;  

b) CZ, PR, CD, CI;  

c) AT, CNS, SB, CD;  

d) AT, PR, SB, CI;  

e) AT, CI, SB, CI. 

 

336. Subordonatele din fraza: „Într-o vreme, Ilie s-a gândit să le spună că nu e chiar 

aşa cum zic ei, dar şi-a dat seama că ei se cred mult mai deştepţi decât el.” sunt: 

a)  CD, CD, CM, CI;  

b) CI, CD, PR, CZ;  

c) CS, CD, PR, CI;  

d) CI, CZ, CM, CI;  

e) CI, CD, CM, CI. 

 

337. Subordonatele din fraza: Este o banalitate ce trebuie să-ţi fie însă amintită, că 

tristeţea cea mai autentică este a clovnilor sunt: 

a)  AT, SB, AT;  

b) AT, CD, AT;  

c) SB, SB, AT;  

d) SB, SB, CZ;  

e) AT, SB, CV. 

 

338. Subordonatele introduse prin dacă din fraza: Dacă acum cutez a stărui cu 

rugăciunea mea este numai că voiesc, dacă aş putea, să-ţi îndeplinesc o dorinţă., 

sunt: 

a)  CDŢ, CDŢ;  

b) SB, CDŢ;  

c) CV, CDŢ;  

d) CDŢ, CZ;  

e) SB, CD. 

 

339. Subordonatele din fraza: Cum însă sufletul meu n-a fost în stare să ducă în spate 

povara ucigătoare a sublimului, […] aş fi ajuns în cele din urmă să găsesc banală 

rodomontada aceasta a stihiilor sunt: 

a)  CM, CI, PR;  

b) CZ, CD, CI;  

c) CZ, CI, PR;  
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d) CV, CI, PR;  

e) CT, CI, PR. 

 

340. Subordonata din fraza: Soarta îi hărăzise atâtea necazuri că avea nevoie de 

bunăvoinţa tuturor este: 

a)  AT;  

b) CZ;  

c) CI;  

d) CNS;  

e) CDŢ. 

 

341. Subordonatele din fraza: Şi-mi pare că, de m-aş întoarce fără veste,/Ar răsări, 

când s-ar deschide uşa/Un zâmbet grav şi dulce de bunici… sunt: 

a)  SB, CDŢ, CT;  

b) PR, CDŢ, CT;  

c) SB, CV, CDŢ;  

d) CD, CV, CT;  

e) PR, CV, CDŢ. 

 

342. Subordonatele din fraza: Cum s-a făcut, nu-i bine să cunoaştem sunt: 

a)  CM, CD;  

b) CD, SB;  

c) CD, CI;  

d) CM, SB;  

e) CV, SB. 

 

343. Subordonatele din fraza: El îşi dete în curând seama că i-ar fi peste putinţă să 

meargă până la sfârşit., sunt: 

a)  CD, CD;  

b) CD, CNS;  

c) CI, SB;  

d) CV, SB;  

e) CI, CDŢ. 

 

344. Subordonatele din fraza: Bine, frate, fireşte că sunt curios să aflu ce se spune pe 

socoteala mea de către amici sunt: 

a)  SB, CD, CD;  

b) PR, CD, CD;  

c) SB, CS, CD;  

d) SB, CI, CD;  

e) CD, CI, CD. 

 

345. Subordonatele din fraza: Eu n-am iubit niciodată şi poate că nici nu sunt în stare 

să iubesc sunt: 

a)  SB, CD;  

b) PR, CI;  

c) CZ, CD;  

d) SB, CDŢ;  

e) SB, CI. 
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346. Propoziţia introdusă prin să din fraza: Deşi nu au nimic cu trecutul, ci rolul lor e 

mai degrabă să ducă ţara spre viitor, le-am numi totuşi cetăţi este: 

a)  PR;  

b) SB;  

c) AT;  

d) CS;  

e) CNS. 

 

347. Subordonata din fraza: Care limbă e destul de bogată, ca să poată exprima 

asemenea simţiri este: 

a)  CS;  

b) CNS;  

c) CM;  

d) CI;  

e) AT. 

 

348. Subordonata din fraza: Un sentiment de nelinişte pare că învăluie dorul nostru 

este: 

a)  SB;  

b) CM;  

c) PR;  

d) CI;  

e) CD. 

 

349. Subordonatele din fraza:  Ni s-a amintit ce zarvă a fost, când s-a zvonit că are 

să-l mute în alt sat sunt: 

a)  CD, CDŢ, CD;  

b) SB, CDŢ, SB;  

c) CI, CT, SB;  

d) SB, CT, SB;  

e) SB, CZ, SB. 

 

350. Subordonatele introduse prin că din fraza: Trebuie să recunosc că împrejurarea 

aceasta mă stânjeneşte puţin, că îmi răpeşte posibilitatea să elogiez un nemuritor 

sunt: 

a)  CD, CZ;  

b) CZ, CZ;  

c) CD, CNS;  

d) CI, CZ;  

e) CD, CDŢ. 

351. Propoziţiile din fraza: Atunci fata de împărat dete apă lui Prâslea de bău şi 

prinse mai multă putere sunt: 

a) P, CS, CS. 

b) P, CS, P; 

c) P, CNS, CNS; 

d) P, CNS, P; 

e) P, CZ, CZ. 

 

352. Subordonata introdusă prin să din fraza: Apoi după vestea pe care ne-a adus-o 

el, nu sepoate să nu-i dăm răspuns bun acestui om este: 
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a) CD; 

b) SB; 

c) CI; 

d) CNS; 

e) CS; 

 

353. Subordonatele din fraza: ”Copilo, tu eşti gata/ De-a pururea să plângi/ Şi când 

eşti tristă, Doino, Tu inima ne- frângi.” sunt: 

a) CS, CDŢ; 

b) CI, CDŢ; 

c) CI, CT; 

d) CD, CT; 

e) CI, CV. 

 

354. Subordonata din fraza: Băiatul ajunsese să fie mâna dreaptă a împăratului este: 

a) CL; 

b) CD; 

c) CS; 

d) PR; 

e) CM. 

 

355. Subordonatele din fraza: Dar ce era mai ciudat era că nu începea desenul ca toţi 

ceilalţi sunt: 

a) SB, SB; 

b) SB, CZ; 

c) SB, CZ; 

d) SB, CV; 

e) SB, PR. 

 

356. Subordonatele din fraza:”Dar cui i-e frică de război/ E liber să plece-napoi.” 

sunt: 

a) SB, CI; 

b) CI, CI;  

c) SB, CS; 

d) CI, CS; 

e) CD, CI. 

 

357. Subordonatele din fraza: „Hai, nu mai sta la îndoială, că mă tem să nu ne apuce 

noaptea pe aici sunt: 

a) CI, CI; 

b) CZ, CI; 

c) CI, CI; 

d) CV, CZ; 

e) CZ, CZ. 

 

358. Subordonata din fraza: „Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai val vârtej/ Oştile 

leite-nzale de împăraţi şi de viteji?” este: 

a) CI; 

b) CV; 

c) CDŢ; 
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d) CZ; 

e) CM. 

 

359. Subordonatele din fraza: Temându-mă să n-o pierd, am ridicat problema muncii 

noastre şi i-am îndemnat pe oameni să se adune sunt: 

a) CZ, CI; 

b) CI, CI; 

c) CZ, CS; 

d) CI, CNS; 

e) CI, CS. 

 

360. Subordonatele din fraza: De aceea nu e de mirare că mă omor să te laud sunt: 

a) SB, CS; 

b) CZ, CI; 

c) SB, CI; 

d) CZ, CD; 

e) CDŢ, CI; 

 

361. Subordonatele din fraza: Atunci ai să te poţi duce acolo, că ţie ţi-a fost scris de 

sus să-ţi fie dată această cinste sunt: 

a) CNS, SB; 

b) CZ, CD; 

c) CI, SB; 

d) CDT, SB; 

e) CZ, SB. 

 

362. Subordonata din fraza: Iubita mea, eşti frumoasă duminica când te îmbraci cu 

hainele de sărbătoare. subordonata este: 

a) CT; 

b) AT; 

c) CDŢ; 

d) CZ; 

e) CV. 

 

363. Subordonatele din fraza: Aşa are să-ţi vie la îndemână după asta, de are să ţi se 

pară că eşti uşor cum îi pana sunt: 

a) CS, SB, CM; 

b) CNS, SB, CM; 

c) CZ, PR, CM; 

d) CNS, PR, PR; 

e) CNS, CD, CM. 

  

364. Subordonata introdusă prin fără să din fraza: Busuioc nu era dintre oamenii din 

curtea cărora poţi să ieşi fără să fii băgat în seamă este: 

a) CDŢ; 

b) CNS; 

c) CM; 

d) PR 

e) AT. 
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365. Subordonata introdusă prin când din fraza: I-a scos dintele când putea să i-l 

trateze este: 

a) CT; 

b) CDŢ; 

c) CI; 

d) CV; 

e) AT; 

 

366. Subordonata din enunţul: O iubeşti ca un copil când ea îi rece ca şi luna lui april 

este: 

a) CT; 

b) AT; 

c) CDŢ; 

d) CM; 

e) CV; 

 

367. Subordonata din fraza: „Din zei de-am fi scoborâtori, C-o moarte toţi suntem 

datori este: 

a) CV; 

b) CDŢ; 

c) CZ; 

d) CI; 

e) CD. 

 

368. Subordonatele din fraza: Are tupeul să-mi spună că n-ar fi trebuit să se întâmple 

sunt: 

a) CD, CD, SB; 

b) AT, CD, SB; 

c) CNS, CD, SB; 

d) CNS, CD, CD; 

e) CZ, CD, SB. 

  

369. Subordonata din fraza: Bunica nu m-ar ierta niciodată dacă mi-aş pierde darul 

de la ea este: 

a) CV; 

b) CI; 

c) CT; 

d) CDŢ; 

e) CNS. 

 

370. Propoziţiile din fraza: Bineînţeles că ar trebui să fii acolo sunt: 

a) P, SB, CDŢ; 

b) P, CD, CD; 

c) P, SB, CD; 

d) P, CZ, SB; 

e) P, SB, SB. 

 

371. Subordonatele din fraza: Eram sigură că în cele din urmă trebuia să ajungem să 

fim de acord asupra unui lucru sunt: 

a) CI, SB, PR; 
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b) CD, SB, CI; 

c) CDŢ, CD, PR; 

d) CZ, SB, PR; 

e) CV, SB, PR. 

 

372. Subordonata din fraza: Dacă voiam un oraş în plină dezvoltare, m-aş fi mutat 

într-o metropolă este: 

a) CI; 

b) CDŢ; 

c) CT; 

d) CV; 

e) CM. 

 

373. Propoziţiile din fraza: Desigur că motivele care-i determinaseră să ajungă la 

aceeaşi concluzie erau total diferite sunt. 

a) P, CZ, AT, CI; 

b) P, CV, AT, CI; 

c) P, SB, AT, CI; 

d) P, SB, AT, CD; 

e) P, SB, AT, CNS. 

 

374. Propoziţiile din fraza: Dacă te-ai fi arătat la mai multe întâlniri cu familia mea, 

probabil că am fi fost prieteni până acum sunt în ordine: 

a) CT, P, SB; 

b) CT, P, PR; 

c) CDŢ, P, CDŢ; 

d) CDŢ, P, SB; 

e) CDŢ, P, CD. 

 

375. Subordonatele din fraza Bunicul tău n-ar fi fost nevoit să ne şantajeze să lucrăm 

împreună sunt: 

a) CI, CS; 

b) CS, CS; 

c) CI, CI; 

d) CDŢ, CI; 

e) CZ, CNS. 

 

376. Subordonata introdusă prin când din fraza: Când sosi vremea să plece în oraş, îi 

dădu pe băieţi în primirea mamei este: 

a) CDŢ; 

b) CT; 

c) CV; 

d) CZ; 

e) CI. 

 

377. Subordonata din versurile: „ Dar mi-e ruşine şi mi-e greu,/ Că scoală satu-n 

capul meu este: 

a) CI; 

b) CDŢ; 

c) CZ; 
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d) SB; 

e) CV. 

 

 

378. Subordonata introdusă prin să din fraza: Când te-am poftit aseară să cinezi cu 

mine, ţi-am spus obiceiul meu este: 

a) CI; 

b) CDŢ; 

c) CNS; 

d) CS; 

e) CL. 

 

379. Propoziţiile din fraza: Mergi de-ţi vezi şi de treburile dumitale sunt: 

a) P, P; 

b) P, CZ; 

c) P, CL; 

d) P, CS; 

e) P, CNS. 

 

380. Subordonata din fraza: „Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine sunt: 

a) CDŢ; 

b) CI; 

c) CNS; 

d) CZ; 

e) CS. 

 

381. Subordonatele din fraza: Hagiul adoarme, mâhnit că dacă iarna va ţine tot aşa, 

n-o mai duce fără lemne sunt:  

a) CI, CDŢ; 

b) CZ, CZ; 

c) CI, CI; 

d) CI, CV; 

e) CZ, CV. 

 

382. Subordonatele din fraza: Asta n-aş face-o eu, de-ar fi el pe cât este sunt: 

a) CDŢ, PR; 

b) CV, PR; 

c) CV, CM; 

d) CDŢ, CM; 

e) CZ, PR. 

 

383. Subordonatele din fraza: De piatră de-ai fi fost, şi nu se putea să nu-ţi salte 

inima de bucurie sunt: 

a) CDŢ, CD; 

b) CV, CD; 

c) CV, SB; 

d) CDŢ, SB; 

e) CT, SB. 
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384. Subordonatele din fraza:...”piatra cea mare din capul cerbului strălucea, de se 

părea că Harap Alb soarele cu el aducea” sunt: 

a) CNS, PR; 

b) CNS, CD; 

c) CZ, PR; 

d) CNS, SB; 

e) CI, SB. 

 

385. Subordonata din exemplul: „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau.” este: 

a) CDŢ; 

b) CZ; 

c) CI; 

d) CD; 

e) CV; 

 

386. Subordonatele din fraza: „Aşa e lumea asta, şi de-ai face ce-ai face, rămâne cum 

este ea”. sunt: 

a) CI, CD, CM; 

b) CDŢ, CD, PR; 

c) CV, CD, PR; 

d) CZ, CD,CM; 

e) CI, CD, PR; 

 

387. Subordonatele din fraza: Băgai de seamă că, dacă eu mă gândeam cu tot 

dinadinsul la ele, ele habar n-aveau de existenţa mea sunt: 

a) CI, CDŢ; 

b) CZ, CV; 

c) CD, CZ; 

d) CD, CV; 

e) CDŢ, CV; 

 

388. Subordonatele din fraza: Trebuia să aibă banii, că asta era chiria bordeiului, 

chiar dacă nu fusese în stare să-şi facă un bordei sunt: 

a) SB, CI, CV, CD; 

b) SB, CZ, CV, CD; 

c) CD, CZ, CV, CI; 

d) CI, CZ, cV, cD; 

e) SB, CZ, CV,CI; 

 

389. Subordonatele din fraza.... iară de-a avea noroc...., să ştii că merg cu tine 

oriunde mi-i duce sunt: 

a)CV, CD, CL; 

b) CD, CV, CL; 

c) CDŢ, CD, CL; 

d) CZ, CZ, CV; 

e) CDŢ, CD, CV; 

 

390. Subordonatele din fraza: Omul e dator să lupte cât a putea cu valurile vieţii sunt: 

a) CI, CM; 

b) CD, CM; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 63 

c) CD, CT; 

d) CI, CV; 

e) CS, CM; 

 

391. Subordonatele din fraza: Era o curată hoţie să ia băiatul şi să-l nenorocească 

depărtându-l de dăscălie pentru ca să-l facă popă sunt: 

a) CS, CS, CS, 

b) SB, SB, CS; 

c) PR, PR, CS; 

d) SB, SB, CNS; 

e) CD, CD, CS; 

 

392. Subordonatele din fraza: Niţel obraz să fi avut, ar fi trebuit să-i fie ruşine să mai 

dea ochi cu min sunt: 

a) CV, SB, CNS; 

b) CDŢ, CD, CI; 

c) CDŢ, SB, CI; 

d) CZ, SB, CI; 

e) CV, SB, CNS; 

  

393. Subordonatele din fraza: Mi-a fost destul de greu să-l conving să-l ia director la 

liceu sunt: 

a) CD, CD; 

b) SB, CD; 

c) CI, CI; 

d) SB, CI 

e) SB, CNS 

 

394. Subordonatele din fraza......”efortul e impus unui convoi obligat să se abată ca să 

ia un trecător izolat” sunt: 

a) CS, CS; 

b) CI, CDŢ; 

c) CS, CNS; 

d) CI, CV; 

e) CI, CS; 

  

 

395. Subordonata din fraza: Popa, că e popă, şi tot păcătuieşte este: 

a) CV; 

b) CZ; 

c) AT; 

d) CDŢ; 

e) CI; 

 

396. Subordonatele din fraza „Bucuroşi le-om duce toate,/ De e pace, de-i război” 

sunt: 

a) CDŢ, CDŢ; 

b) CDŢ, CV, 

c) CV, CV; 

d) CT, CV; 
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e) CDŢ, CT; 

 

 

397. Subordonata din fraza: Că ai reuşit primul , ne bucurăm enorm este: 

a) CZ; 

b) CDŢ; 

c) CI; 

d) SB; 

e) CD; 

 

398. Subordonatele din fraza: Când îi omul în doi peri, să te fereşti de dânsul, c-

atunci e cum îi mai rău. sunt: 

a) CT, CZ; CM; 

b) CT, CZ, PR; 

c) CV, CDŢ, PR; 

d) CDŢ, CZ, PR; 

e) CV, CI, PR; 

 

 

399. Subordonata introdusă prin  dacă din enunţul: Dacă te-ai băgat în joc, trebuie să 

joci este: 

a) CT; 

b) CV; 

c) CI; 

d) SB; 

e) CZ; 

 

400. Subordonatele din fraza:” Felul său este numai ca să ucidă pentru ca să se 

încreadă că e puşcaş” sunt: 

a) PR, CS, CI; 

b) AT, CS, Ci; 

c) PR, CNS, CZ; 

d) CS, CNS, CZ; 

e) AT, CS, CI; 

 

401. Subordonata introdusă prin dacă din exemplul: Dacă e atât de cald afară de ce 

te-ai îmbrăcat cu hainele astea groase? este: 

a) CZ; 

b) CDŢ; 

c) CV; 

d) CI; 

e) CM. 

 

402. Subordonata din fraza: Fraţii, că sunt fraţi, şi se ceartă este: 

a) AT; 

b) CV; 

c) CNS; 

d) CI; 

e) CDŢ. 
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403. Subordonata din fraza: I s-a urât să tot aştepte veşti de la noi este: 

 a) CI; 

 b) CZ; 

 c) CS; 

 d) CD; 

 e) SB. 

 

404. Subordonata din fraza: Dacă nu ţi-am reproşat nimic, am făcut-o pentru a nu te 

supăra este: 

 a) CZ; 

 b) CD; 

 c) CV; 

 d) CI; 

 e) CDŢ. 

 

405. Subordonata din fraza: Se făcea că eram pe altă planetă este: 

 a) CD; 

 b) PR; 

 c) SB; 

 d) CI; 

 e) CZ. 

 

406. Subordonata din fraza: Ce-am fost odată nu mai sunt azi este: 

 a) CD; 

 b) SB; 

 c) CM; 

 d) PR; 

 e) CV. 

 

407. Propoziţiile din fraza: Dacă vine este ca să te ajute sunt: 

 a) CDŢ, P, PR; 

 b) CDŢ, P, CS; 

 c) SB, P, PR; 

 d) CD, P, PR; 

 e) SB, P, CS. 

 

408. Subordonata din fraza: Nemaiajungând ce şi-a dorit, s-a blazat este: 

 a) PR; 

 b) CD; 

 c) SB; 

 d)CM; 

 e) CZ. 

 

409. Subordonata din fraza: Eram obişnuiţi să considerăm cu indiferenţă tot restul 

lumii este: 

 a) CD; 

 b) CI; 

 c) CS; 

 d) CDŢ; 

 e) CNS. 
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410. Propoziţia introdusă prin ceea ce din fraza: Ne cunoaştem de mult timp şi, ceea 

ce e mai important, ne iubim este: 

 a) P coord. cu P1; 

 b)P Inc.; 

 c) SB; 

 d) APOZ; 

 e) AT. 

 

411. Subordonata din fraza: Că bei atât, o ştie toată lumea este:  

 a) CZ; 

 b) CDŢ; 

 c) CV; 

 d) CI; 

 e) CD. 

 

412. Subordonata din fraza: Cât vezi cu ochii e numai şes este: 

 a) CL; 

 b) SB; 

 c) CV; 

 d) CM; 

 e) PR. 

 

413. Subordonata din fraza: Ideea asta era obligatoriu s-o ai şi tu este: 

 a) CD; 

 b) SB; 

 c) CS; 

 d) CDŢ;  

 e) CNS. 

 

414. Subordonata din fraza: Nu ne-a rămas decât să recitim textul este: 

 a) PR; 

 b) CD; 

 c) SB; 

 d) CM; 

 e) CDŢ. 

 

415. Subordonata din fraza: Au fost şi ei preocupaţi ca testele să fie rezolvate este: 

 a) CS; 

 b) CNS; 

 c) CDŢ; 

 d) CI; 

 e) AT. 

 

416. Subordonata din fraza: Nefiind programarea cum ne-am aşteptat, ne-am dus la 

alt medic este: 

 a) CM; 

 b) AT; 

 c) CZ; 

 d) PR; 
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 e) APOZ. 

 

417. Subordonata din fraza: Să nu vadă fir de praf în casa ei, că ne dă afară este: 

 a) CZ; 

 b) CI; 

 c) CDŢ; 

 d) AT; 

 e) CNS. 

 

418. Subordonata din fraza: Habar n-avea dacă l-ar mai recunoaşte este: 

 a) CD; 

 b) CI; 

 c) SB; 

 d) CDŢ;  

 e) CZ. 

 

419. Subordonata din fraza: Fără el n-ar fi avut niciun haz să fim acolo este: 

 a) CD; 

 b) CI; 

 c) SB; 

 d) CNS; 

 e) CDŢ. 

 

420. Propoziţiile din fraza: Dacă te caută e ca să nu-l uiţi sunt: 

 a) CDŢ, P, CS; 

 b) SB, P, PR; 

 c) CZ, P, CS; 

 d) SB, P, CS; 

 e) CV, P, PR. 

 

421. Subordonatele din fraza: Acum ne pare că e dispus să ne bage în seamă sunt: 

 a) CM, CI; 

 b) CD, CD; 

 c) SB, CI; 

 d) PR, CD; 

 e) PR, CI. 

 

422. Subordonatele din fraza: Se cuvine să vă mulţumim, din moment ce ne-aţi oferit 

flori sunt: 

 a) SB, CZ; 

 b) CD, CT; 

 c) CI, CZ; 

 d) CS, CZ; 

 e) SB, CT. 

 

423. Subordonata din fraza: Nu-mi face nicio bucurie să-ţi amintesc aşa ceva este: 

 a) CD; 

 b) SB; 

 c) CI; 

 d) CNS; 
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 e) CDŢ. 

 

424. Subordonatele din fraza: De ce ţi-e dat să păţeşti nu scapi sunt: 

 a) CAG, SB; 

 b) CI, CD; 

 c) CI, SB; 

 d) CI, CS; 

 e) CI, CDŢ. 

 

425. Subordonatele din fraza: Sunt momente când se pare că ficţiunea oboseşte sunt: 

 a) CT, PR; 

 b) CT, SB; 

 c) AT, PR; 

 d) AT, SB; 

 e) AT, CD. 

 

426. Subordonatele din fraza: Minodora se aşezase pe un scăunel, jos, gata să sară 

când trebuie ceva sunt: 

 a) CS, CT; 

 b) CI, CDŢ; 

 c) CM, CT; 

 d) CDŢ, CT; 

 e) CI, CT. 

 

427. Subordonatele din fraza: Bucuroşi le-om duce toate / De e pace, de-i război sunt: 

 a) CDŢ, CV; 

 b) CDŢ, CDŢ;  

 c) CV, CV; 

 d) CT, CT; 

 e) CT, CV. 

 

428. Subordonatele din fraza: Nu avu nevoie să se obişnuiască acolo, că şi trebui să 

plece sunt: 

 a) AT, CI, SB; 

 b) CI, CZ, SB; 

 c) CI, CI, SB; 

 d) AT, CDŢ, SB; 

 e) CNS, CZ, SB. 

 

429. Subordonatele introduse prin când din fraza: E groaznic când omul se simte slab, 

dar şi mai groaznic când îl ştiu alţii sunt: 

 a) CT, CT; 

 b) SB, CT; 

 c) CZ, CZ; 

 d) SB, SB; 

 e) CV, CV. 

 

430. Subordonatele introduse prin ca să din exemplele: 

 1
0
 Nu e destul ca ea să-ţi spună adevărul 

 2
0
 Prea ai fost rea cu ea ca să te poată ierta. 
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 3
0
 A promis ca mâine să te ajute. 

 4
0
 Trebuie ca tu să-ţi recunoşti vina sunt: 

  a) 1
0
, 4

0
 SB, 2

0
 CNS, 3

0
 CD; 

  b) 1
0
, 3

0
, 4

0
 CD, 2

0
 CNS; 

  c) 1
0
 SB, 3

0
, 4

0
 CD, 2

0
 CNS; 

  d) 1
0
, 4

0
 SB, 2

0
 CS, 3

0
 CD; 

  e) 1
0
, 4

0
 SB, 2

0
 CDŢ, 3

0
 CS. 

 

431. Subordonatele introduse prin să din fraza: Reuşise să-l determine să fie 

nemulţumit de el însuşi, că nu el fusese primul care se gândea la bancă sunt: 

 a) CD, CD; 

 b) CD, CI; 

 c) CD, CM; 

 d) CD, CS; 

 e) CD, CNS. 

 

432. Subordonatele din fraza: E limpede că n-a folosit nimic din ce i-a dat sunt: 

 a) CD, CI; 

 b) SB, AT; 

 c) SB, CI; 

 d) CZ, CI; 

 e) CDŢ, AT. 

 

433. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: Dacă se întâmplă ceva cu ea, trebuie 

s-o ştim şi noi este: 

 a) CDŢ; 

 b) CV; 

 c) CD; 

 d) SB; 

 e) CI. 

 

434. Subordonatele din fraza: Neapărat să te obişnuieşti cu ideea că oamenii sunt 

cum sunt sunt: 

 a) AT, CM; 

 b) AT, PR; 

 c) AT, CD; 

 d)  AT, CI; 

 e) AT, SB. 

 

435. Subordonata introdusă prin să din fraza: Când vuia în sobă tăciunele aprins ..., 

mama îl buchisea acolo cu cleştele să se mai potolească duşmanul este: 

 a) CI; 

 b) CNS; 

 c) CDŢ; 

 d) CM; 

 e) CS. 

 

436. Subordonatele din exemplele: 

 1
0
 Nu-şi vede capul de câte are de făcut 

 2
0
 Nu-şi dă seama de câtre greutăţi va întâmpina 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 70 

 3
0
 Din câte se spun despre el e un om bun 

 4
0
 Nu cred nimic din câte se spun despre tine sunt: 

  a) 1
0
 CZ, 2

0
 CI, 3

0
 CM, 4

0
 AT; 

  b) 1
0
, 2

0
 CZ, 3

0
, 4

0
 CI; 

  c) 1
0
, 2

0
 CZ, 3

0
 CI, 4

0
 AT; 

  d) 1
0
 CZ, 2

0
, 3

0
 CI, 4

0
 AT; 

  e) 1
0
 CZ, 2

0
, 3

0
, 4

0
 CI. 

 

437. Subordonatele din fraza: Şi dac-a fost peţită des / E lucru tare de-nţeles / Că cel 

mai bun a fost ales sunt: 

 a) CDŢ, SB; 

 b) CZ, SB; 

 c) CZ, CD; 

 d) CV, SB; 

 e) SB, CZ. 

 

438. Subordonata din exemplul: Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau este: 

 a) CDŢ; 

 b) CZ; 

 c) CV; 

 d) CI; 

 e) CT. 

 

439. Subordonatele din fraza: Descoperirea lui era tulburătoare, dar îmi dădeam 

seama că nici el, nici alţii nu vor înceta vreodată să trăiască în viitor sunt: 

 a)CZ, CD; 

 b)CZ, CNS; 

 c) CD, CD; 

 d) CI, CD; 

 e) CI, CI. 

 

440. În fraza: A te abţine ar fi ca şi când cineva ţi-ar da brânci în apă şi tu nu vrei să 

dai din braţe să te salvezi, subordonatele sunt: 

 a) CM, CD, CI, CS; 

 b)SB, CD, CNS, CS; 

 c) PR, CD, CI, CS; 

 d) SB, CD, CS, CNS; 

 e) PR, PR, CD, CS. 

 

441. Subordonatele introduse prin să din exemplele: 

 1
0
 A venit să se înscrie la şcoală 

 2
0
 Trebuie să citească 

 3
0
 M-a rugat să nu-l întrerup 

 4
0
 A crescut atât de mult să nu-l mai recunoşti 

 5
0
 Să fi învăţat mai mult, ar fi răspuns mai bine sunt: 

  a)1
0
CS, 2

0
 SB, 3

0
 CD, 4

0
 CNS, 5

0
 CDŢ; 

  b) 1
0
, 4

0
 CS, 2

0
, 3

0
 CD, 5

0
 CDŢ; 

  c) 1
0
, 4

0
 CS, 2

0
 SB, 3

0
 CD, 5

0
 CDŢ; 

  d) 1
0
CI, 2

0
 SB, 3

0
 CD, 4

0
 CNS, 5

0
 CDŢ; 

  e) 1
0
, 4

0
 CNS, 2

0
, 3

0
 SB, 5

0
 CDŢ. 
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442. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: Dacă oamenii ar şti ce vorbeşte unul 

despre altul n-ar mai fi prieteni în lume, este: 

 a)CT; 

 b) CDŢ; 

 c) CV; 

 d) CZ; 

 e) CI. 

 

443. Subordonatele din fraza: Era atât de cretin că numai doi inşi talentaţi cum era el, 

l-ar fi putut imagina astfel sunt: 

 a)CZ, AT; 

 b) CNS, AT; 

 c) CNS, CM; 

 d) CV, CM; 

 e) CV, AT. 

 

444. Subordonatele din fraza: Ceea ce arată până la uimire, cât de complicat este 

sistemul relativităţilor în iubire e că în acest timp eu îl invidiam cu emoţie pe Ladima 

…, sunt: 

 a)SB, CM, PR; 

 b) CD, CD, PR; 

 c)SB, CD, CZ; 

 d) SB, CD, PR; 

 e) CD, CM, PR. 

 

445. În fraza: Când fug de un surâs poate înseamnă că îl doresc, subordonatele sunt: 

 a)CT, PR; 

 b) CDŢ, PR; 

 c) CV, CD; 

 d) SB, CD; 

 e) SB, PR. 

 

446. Subordonatele introduse prin că din fraza: I s-a raportat că podarul din sat a 

avut o întâmplare ciudată cu doi oameni care au trecut Siretul aşa cum se ştie că l-au 

trecut, sunt: 

 a)SB, SB; 

 b) CD, CD; 

 c) CZ, SB; 

 d) CI, SB; 

 e) SB, CNS. 

 

447. Subordonatele din fraza: Dacă o femeie râde nu mai înseamnă că e şi veselă, 

sunt: 

 a)CV, CD; 

 b) SB, PR; 

 c) CDŢ, PR; 

 d) CZ, CD; 

 e) CV, CDŢ. 
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448. În care dintre frazele următoare există subordonate cauzale?: 

 1
0
 A întârziat din cauza faptului că a plouat mult 

 2
0
 Mă bucur că vii 

 3
0
 Având în vedere că ai gripă, mai bine stai acasă 

 4
0
 Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau 

  a)în 1
0
, 2

0
; 

  b) în 1
0
, 3

0
; 

  c) în nici una; 

  d) în toate; 

  e) în 1
0
, 3

0
, 4

0
. 

 

449. Felul subordonatelor din frazele: 

 1
0
 Din cele afirmate reiese că ai dreptate 

 2
0
 Cine s-a hotărât să meargă la congres? 

 3
0
 Nu i s-a mai amintit să nu întârzie 

 4
0
 Mi-aş fi adus aminte dacă mi-ai fi spus, este: 

  a)în 1
0
, 3

0
 CD, în 2

0
 SB, în 4

0
 CDŢ; 

  b) în 1
0
, 2

0
, 3

0
 SB; 

  c) în 1
0
, 3

0
 SB, în 2

0
 CD, în 4

0
 CZ; 

  d) în 1
0
, 3

0
 SB, în 2

0
 CI, în 4

0
 CDŢ; 

  e) în 1
0
, 2

0
 SB, în 3

0
, 4

0
 CDŢ. 

 

450. Subordonatele din fraza: Nu e posibil să ţii minte tot ce citeşti, sunt: 

 a)CS, CD; 

 b) CD, CD; 

 c)PR, AT; 

 d) CI, CD; 

 e) SB, AT. 

 

451. Propoziţiile din fraza: Ce se întrebase era unde vor petrece vacanţa, sunt: 

 a)SB, P, PR; 

 b) CI, P, SB; 

 c) SB, P, CL; 

 d) SB, P, CD; 

 e) CD, P, SB. 

 

452. Subordonatele din fraza: Se tunse şi se arse uitând ceea ce îi spusese Luchi, că îi 

stătea bine aşa cum arăta, sunt: 

 a)CI, CD, CM; 

 b)CD, APOZ, CM; 

 c) CD, CZ, CM; 

 d) CD, CD, CM; 

 e) CI, APOZ, CM. 

 

453. Subordonata introdusă prin de din exemplul: Nu spera când vezi mişeii  La 

izbândă făcând punte, / Te-or întrece nătărăii,/ De ai fi cu stea în frunte, este: 

 a)CDŢ; 

 b) CI; 

 c) CNS; 

 d) CV; 
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 e) CT. 

 

454. Subordonatele din fraza: Şi de-ar fi fost lăsat prin lume / Să treci ca orice om de 

rând / Ce lesne-ai fi pus frâu durerii …, sunt: 

 a)CV, SB; 

 b) CDŢ, CS; 

 c) CDŢ, SB; 

 d)CDŢ, CD; 

 e) CZ, SB. 

 

455. Subordonata din exemplul: Dar ţi-a fost dat să fii deasupra / Acestor inimi seci şi 

strâmte, este: 

 a)SB; 

 b) CD; 

 c) CNS; 

 d) PR; 

 e) CDŢ. 

 

456. Subordonatele din fraza: În unele legende  ni se spune că cerul ar fi fost atât de 

aproape de pământ că l-ai fi putut atinge cu mâna, dacă te-ai fi urcat pe un gard, 

sunt: 

 a)CD, CNS, CDŢ; 

 b) SB, CNS, CDŢ; 

 c) SB, CZ, CDŢ; 

 d) SB, CDŢ, CDŢ; 

 e) CDŢ, CNS, CDŢ. 

 

457. Subordonatele din fraza: Nu dai din braţe să te salvezi, ci că nu-ţi place să fii 

aruncat în apă, sunt: 

 a)CI, CZ, CD; 

 b) CS, CZ, CD; 

 c) CS, CZ, SB; 

 d) CI, CZ, SB; 

 e) CS, CV, SB. 

 

458. Subordonata din fraza: Bocetul femeii părea să nu se mai oprească, este: 

 a)CD; 

 b) CI; 

 c) CNS; 

 d)PR; 

 e) CM. 

 

459. Subordonatele din fraza: Faptul arăta că cei doi încercau să se uite unul pe altul 

ca şi când n-ar fi fost nimic între ei, sunt: 

 a)CZ, CD, CM; 

 b) AT, CD, CMC; 

 c) CD, CS, CMC; 

 d) CD, CI, PR; 

 e) CD, CD, CMC. 
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460. Subordonatele din fraza: Câte odată îi venea să strige că s-a împlinit gândul de a 

avea de toate, numai să vrea dânsul, că toate numai de voinţa lui atârnă, sunt: 

 a)SB, CD, CDŢ, CZ; 

 b) CD, CD, CDŢ, CDŢ; 

 c) SB, CD, CS, CZ; 

 d) PR, CD, CDŢ, CNS; 

 e) SB, CD, CS, CV. 

 

461. În fraza: Pătru se hotărî să nu piardă timpul şi să pună la cale ceea ce s-ar fi 

cuvenit să facă de mult, subordonatele sunt: 

 a)CS, CS, CD, SB; 

 b) CI, CI, CD, SB; 

 c) CD, CD, CD, SB; 

 d) CD, CD, CD, CD; 

 e) CNS, CNS, CD, SB. 

 

462. În fraza: Printre fete se mai rătăceşte şi câte o nevastă tânără, gata să intre în 

horă, dacă s-ar întâmpla să-i vie chef bărbatului ei să joace, subordonatele sunt: 

 a)CD, CDŢ, SB, AT; 

 b) CI, CDŢ, CD, AT; 

 c) CI, CDŢ, SB, CI; 

 d) CS, CDŢ, SB, AT; 

 e) CI, CV, CD, CI. 

 

463. În fraza: În ziua când veni avocatul, fetele şi mama plecară în Armadia, la 

doamna Filipoiu să se sfătuiască asupra ultimelor amănunte, subordonatele sunt: 

 a)CT, CS; 

 b) CT, CNS; 

 c) AT, CI; 

 d) AT, CS; 

 e) CT, CI. 

 

464. Subordonatele din fraza:  … Herdelea munci o noapte întreagă să facă două 

scrisori către cei doi, rugându-i să pună o vorbă bună unde cred dânşii, sunt: 

 a)CI, CD, AT; 

 b) CS, CS, AT; 

 c) CI, CS, CL; 

 d) CDŢ, CD, CL; 

 e) CS, CD, CL. 

 

465. În fraza: Păstram în minte, de când eram mic, ideea că un fel de trudă ţi se 

aşează pe creier şi îţi vine la un moment dat să uiţi de toate, subordonatele sunt: 

 a)CT, AT, AT, SB; 

 b) AT, AT, AT, SB; 

 c) CT, CZ, CZ, SB; 

 d) CT, AT, AT, CD; 

 e) CT, CDŢ, CDŢ, CD. 

 

466. Subordonatele din exemplul: Ascultă, copile, ce-mi spune viaţa: De-a pururi să 

torci al tău gând, Când simţi în pleoapă o lacrim-arzând, sunt: 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 75 

 a)CD, CD, CT; 

 b) CD, APOZ, CT; 

 c) CD, APOZ, CDŢ; 

 d) CI, APOZ, CT; 

 e) CI, AT, CDŢ. 

 

467. Subordonatele din fraza: Cum însă teologia era înlocuită prin religia ateismului, 

nu se putea spune despre el că ar fi singurul organ al revelaţiei divine!, sunt: 

 a)CM, CD; 

 b) CV, CD; 

 c) CZ, SB; 

 d) CZ, CD; 

 e) CM, SB. 

 

468. Subordonatele din fraza: Şi cum Bălosu avea de gând să-l întrebe din nou despre 

locul de casă, nu voia să lase să se creadă că îl urmăreşte pe vecin la strâmtoare, 

sunt: 

 a)CM, CD, CD, CS, SB; 

 b) CV, CD, CD, CD, CD; 

 c) CZ, CS, CD, CD, SB; 

 d) CZ, CD, CD, CD, SB; 

 e) CZ, CD, CD, CI, CD. 

 

469. Subordonatele din fraza: Ar fi trebuit ca în toamnă, cum era un an bun, să se 

însoare şi el ca orice flăcău, sunt: 

 a) CD, CM; 

 b) SB, CM; 

 c) CZ, CD; 

 d) CV, SB; 

 e) SB, CZ. 

 

470. Subordonatele din fraza: El ridicase paharul în care lucea un vin rubiniu şi se 

apucară cu toţii să mănânce liniştiţi ca şi cum s-ar fi aflat în excursie, sunt: 

 a)AT, CI, CM; 

 b) CL, CD, CM; 

 c) AT, CS, CM; 

 d) CL, CDŢ, CM; 

 e) AT, CD, CNS. 

 

471. Subordonatele din fraza: Fugea fără să închidă uşa spre sinagoga de peste drum, 

unde năvălea cu acelaşi aer de om fugărit, sunt: 

 a)CV, CL; 

 b) CM, AT; 

 c) CM, CL; 

 d) CV, CL; 

 e) CV, AT. 

 

472. Subordonatele din fraza: O luă singur pe drumul de întoarcere, fără să se uite 

dacă fiul avea de gând să-l urmeze, sunt: 

 a)CM, CD, CD; 
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 b) CV, CD, CD; 

 c) CM, CDŢ, CD; 

 d) CM, CI, CD; 

 e) CV, CV, CD. 

 

473. Subordonatele din fraza: Esenţial pentru mine era să ştiu că nu făcea nici în faţa 

mea elogiul acelui om, cum făcuseră cei doi colegi ai mei, sunt: 

 a)CD, CD, CM; 

 b) SB, CD, CM; 

 c) PR, CD, CM; 

 d) PR, CD, AT; 

 e) PR, CV, CM. 

 

474. Subordonatele din fraza: Mi s-a părut că nu este capabil să fii ceea ce se spune 

că trebuie să fii, sunt: 

 a)SB, CI, PR, SB, SB, SB; 

 b) R, CI, PR, SB, SB, SB; 

 c) SB, CI, PR, SB, SB, SB; 

 d) CD, CS, PR, CD, SB, SB; 

 e) SB, CNS, CD, SB, SB. 

 

475. În fraza:   Nu e o simplă întâmplare că toţi creatorii s-au mulţumit să scrie bine 

ş-ai neglijat floricelele stilistice, subordonatele sunt: 

 a)CD, CI, CD; 

 b) SB, CI, SB; 

 c) PR, CI, PR; 

 d) CZ, CI, CZ; 

 e) AT, CI, AT. 

 

476. În fraza: I se mai întâmplase odată să ţină la o fată şi nici atunci nu înţelese 

pentru ce  la început fetei îi plăcuse şi mai pe urmă nu mai vrusese să iasă la poartă, 

subordonatele sunt: 

 a)SB, CD, CD, CD; 

 b) CD, CD, CD, CD; 

 c) SB, CI, CI, CD; 

 d) SB, CS, CS, CD; 

 e) SB, CZ, CZ, CD. 

 

477. În fraza: Pentru Ţugurlan era limpede că oamenii erau aceia care erau vinovaţi 

că acum … nu s-a împărţit şi a doua moşie, subordonatele sunt: 

 a)CD, AT, CI; 

 b) SB, AT, CI; 

 c) SB, AT, CZ; 

 d) CM, AT, CZ; 

 e) CZ, AT, CI. 

 

478. În fraza: Mai întâi trebuie să mărturisesc că nu am avut vreme de scris un 

articol, întrucât nu mi-a trecut prin minte să respect anumite cerinţe programatice, 

subordonatele introduse prin să sunt: 

 a)SB, CD; 
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 b) CD, CD; 

 c) SB, SB; 

 d) SB, CNS; 

 e) CZ, SB. 

 

479. Subordonatele din fraza: Guvernul se zicea că se luptă cu dificultăţile financiare 

şi că se sileşte să amâne deschiderea Camerelor unde vor avea multe complicaţii de 

înfruntat, sunt: 

 a)CD, CD, CI, AT; 

 b) SB, SB, CD, AT; 

 c) CD, CD, CS, AT; 

 d) SB, SB, CI, AT; 

 e) SB, SB, CS, CL. 

 

480. Subordonatele din fraza: Povestea cu lux de amănunte, cât de bine l-a primit 

cutare şi cât e de sigur că toată nenorocirea asta e spre binele lui, sunt: 

 a)CD, CD, CI; 

 b) CD, CD, CZ; 

 c) AT, AT, CI; 

 d) CM, CM, CI; 

 e) CD, CD, SB. 

 

481. Subordonatele din fraza: Iar acum se bucura că mortul era într-un fel faţă 

bisericească şi se gândea că se face o pomană mai omenească, sunt: 

 a)CZ, CI; 

 b) CI, CI; 

 c) CZ, CD; 

 d) CD, CD; 

 e) CDŢ, CI. 

 

482. Subordonata din fraza: George se silea din răsputeri să-l înveţe un cântec nou, 

este: 

 a)CD; 

 b) CS; 

 c) CI; 

 d) CNS; 

 e) CM. 

 

483. Subordonatele din fraza: Hotărî să se gândească să plece în lume, încredinţat că 

aiurea oamenii vor fi mai voioşi să se sacrifice pe altarul unei idei, sunt: 

 a)CD, CD, CI, CS; 

 b) CD, CI, CZ, CS; 

 c) CD, CS, CZ, CI; 

 d) CD, CI, CI, CI; 

 e) SB, CI, CI, CI. 

 

484. Subordonatele din fraza: Puteai să te convingi cum că apa iazului mic, unde îl 

ţinuseră un timp, nu era o exagerare a imaginaţiei locului, sunt: 

 a)CD, CI, AT; 

 b) CD, CI, CL; 
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 c) CD, CDŢ, CL; 

 d) CD, CD, AT; 

 e) CS, CI, AT. 

 

485. Subordonatele din fraza: Nu-mi plăcuse însă că era distant cu mine şi se 

complăcea să fie înconjurat de adulatori găunoşi, sunt: 

 a)CD, CD, CI; 

 b) SB, SB, CI; 

 c) SB, SB, CM; 

 d) CZ, CZ, CI; 

 e) CV, CV, CI. 

 

486. Subordonatele din fraza: Acum i se păru că ar fi nepotrivit cu slujba lui să 

tăifăsuiască cu un băieţandru, sunt: 

 a)PR, CD; 

 b) SB, CD; 

 c) SB, SB; 

 d) PR, SB; 

 e) SB, CDŢ. 

 

487. În fraza: Oprise pe flăcău, fără să ştie cine este numai ca să-şi răcorească 

necazul, subordonatele sunt: 

 a)CM, CD, CI; 

 b) CV, CD, CI; 

 c) CDŢ, CD, CS; 

 d) CV, CD, CS; 

 e) CV, CD, CNS. 

 

488. Subordonatele din fraza: A venit ora când li se va cerşi ceea ce ei socotesc că nu 

mai pot da şi sunt hotărâţi să fie duri şi nemiloşi, sunt: 

 a)CT, CD, CD, CT, CI; 

 b) CT, CI, CZ, CT, CD; 

 c) AT, CD, CD, AT, CNS; 

 d) AT, SB, CV, AT, CI; 

 e) AT, SB, CD, CD, CI. 

 

489. Subordonatele din fraza: Zilnic i se şopteau la ureche lucruri care o speriau atât 

de tare că îi era frică până să-mi şi spună, sunt: 

 a)AT, CNS, CI; 

 b) AT, CNS, CZ; 

 c)AT, CZ, CZ; 

 d) AT, CNS, CS; 

 e) AT, CNS, CT. 

 

490. Subordonatele din fraza: Tata ştia că sunt oameni inteligenţi şi s-ar fi dus la ei să 

le explice că cea ce aveau ei de gând era curată sinucidere, sunt: 

 a)CD, CI, CD, AT; 

 b) CD, CS, CD, SB; 

 c) CD, CNS, CD, AT; 

 d) CD, CDŢ, CD, SB; 
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 e) CD, CS, CD, CD. 

 

491. Propoziţiile din fraza: Dacă el îndrăznea însemna că el ştia, sunt: 

 a)CDŢ, P, PR; 

 b) SB, P, CD; 

 c) SB, P, PR; 

 d) CV, P, PR; 

 e)CDŢ, P, CZ. 

 

492. Subordonatele din fraza: Îi venea greu să creadă că peste câteva zile n-are să se 

mai scoale cu noaptea în cap, să scoată oile din obor …, sunt: 

 a)CD, CD, CI; 

 b) CDŢ, CD, CS; 

 c) CNS, CD, CS; 

 d) SB, CD, CS; 

 e)CS, CD, CI. 

 

493. Subordonatele din fraza: Nu-l negai, ca să înţeleagă şi ea ce înseamnă să aluneci 

în zone care trebuie să rămână intangibile, sunt: 

 a)CI, CD, PR, AT, CD; 

 b) CNS, CD, PR, AT, SB; 

 c) CDŢ, CD, PR, AT, SB; 

 d) CS, CD, CD, AT, SB; 

 e) CS, CD, PR, AT, SB. 

 

494. Subordonatele din fraza: M-am gândit cum aş fi putut interveni şi l-am aşteptat 

ca să vorbesc cu el, sunt: 

 a)CI, CS; 

 b) CM, CS; 

 c) CD, CS; 

 d) CI, CI; 

 e) CI, CNS. 

 

495. Subordonatele din fraza: Nu-i de vină cine face, ci de vină-i cine-l pune să facă, 

sunt: 

 a)PR, PR, CI; 

 b) SB, SB, CI; 

 c) SB, SB, CNS; 

 d) SB, SB, CS; 

 e) PR, PR, CS. 

 

496. În fraza: Mă hotărâi că nu trebuie s-o vorbesc decât de bine, deşi glasul ei mă 

îndemnase să povestesc despre ea râzând, subordonatele sunt: 

 a)CD, SB, CV, CI; 

 b) CI, SB, CV, CS; 

 c) CI, SB, CV, CI; 

 d) CZ, SB, CV, CI; 

 e) CI, CD, CV, CI. 
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497. În fraza: Îmi vine să mă reped în ei şi să le dau la picioare în spate până i-aş 

pune pe fugă, ca să piară din ochii mei, subordonatele sunt: 

 a)CD, CD, CT, CNS; 

 b) CDŢ, CDŢ, CT, CS; 

 c) SB, SB, CNS, CNS; 

 d) SB, SB, CT, CS; 

 e) PR, PR, CT, CS. 

 

498. Subordonata din  fraza: Oricât te-ai împotrivi eşti dus pas cu pas într-acolo, este: 

 a)CT; 

 b) CM; 

 c) CZ; 

 d) CDŢ; 

 e)CV. 

 

499. Subordonatele din exemplul: Dar dacă vrei cu crezământ / Să te-ndrăgesc pe 

tine / Tu te coboară pe pământ …, sunt: 

 a)CDŢ, CD; 

 b) CV, CD; 

 c) CZ, CD; 

 d) CI, CD; 

 e) CT, CD. 

 

500. Subordonatele din fraza: Pălărie nu poartă niciodată, că i se pare că-i suflă 

vântul prin creier, sunt: 

 a)CZ, PR; 

 b) CZ, SB; 

 c) CZ, CD; 

 d) CI, CD; 

 e) CV, SB. 


