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1. Subordonata din fraza: Că aşa stau lucrurile dovedeşte nu doar succesul forţelor de 

dreapta, ci şi eliminarea nostalgicilor., este: 

a) CD; 

b) SB; 

c) AT; 

d) AP; 

e) CZ; 

 

2. Propoziţiile din fraza: Când ajunge inima să fie sleită de dragoste, apoi 

curând piere şi mila., sunt: 

a) CDŢ, CNS, P; 

b) CDŢ, PR, P; 

c) CT, CNS, P; 

d) CT, CI, P; 

e) CT, CD, P; 

 

3. În fraza: De n-ar fi fost să cadă frunzele şi să rămână scheleţi copacii, 

nimic n-ar fi trădat sosirea toamnei., subordonatele sunt: 

a) CDŢ, PR, PR; 

b) SB, PR, PR; 

c) CDŢ, SB, SB; 

d) CV, SB, CV; 

e) CV, CD, CV. 

 

4. Subordonatele din versurile: „Duce-m-aş în cale lungă,/ Dor să nu mă mai 

ajungă,/ Duce-m-aş  şi m-aş tot duce / Dor să nu mă mai apuce”,  sunt: 

a) CNS, CS; 

b) CNS, CZ; 

c) CS, CS; 

d) APOZ, APOZ; 

e) CS, INS; 

 

5. Subordonata introdusă prin să din fraza: Îl împinge inima să cumpere toate 

astea, pentru că are bani., este: 

a) CNS; 

b) CD; 

c) SB; 

d) CS; 

e) CI; 

 

6. Subordonatele din fraza: Eram sigură că în cele din urmă trebuie să 

ajungem să fim de acord., sunt: 

a) CI, SB, PR; 

b) CZ, SB, CI; 

c) CI, SB, CNS; 

d) CD, SB, CS; 

e) CI, CD, PR; 
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7. Subordonatele din fraza: El se întreabă cum va reacţiona când îi vor 

mărturisi dragostea lui., sunt: 

a) SB, CT; 

b) CD, CT; 

c) CI, CT; 

d) CD, CDŢ; 

e) CI, CDŢ; 

 

8. Subordonata din fraza: Vorbi cu glas scăzut ca să nu trezească copilul., 

este: 

a) CI; 

b) CNS; 

c) CS; 

d) CZ; 

e) CD; 

 

9. Subordonatele din fraza: După cum se prezentau lucrurile de rău se părea 

că va fi nevoie de un detector de metale ca să găsească cheia., sunt: 

a) CZ, SB, CS; 

b) CM, PR, CS; 

c) CM, SB, CNS; 

d)CM, SB, CS; 

e) CZ, SB, CZ; 

 

10. În fraza: El s-a hotărât în ultimul moment să vină să mă aştepte la gară., 

subordonatele sunt: 

a) CS, CS; 

b)CI, CS; 

c) CD, CS; 

d) CS, CNS; 

e) AT, CS; 

 

11. Subordonatele din fraza: Şi dacă această suferinţă era atât de mare, de ce 

n-a făcut niciun demers să ne împăcăm., sunt: 

a) CZ, CDŢ; 

b) CT, AT; 

c) CZ, CS; 

d) CV, CS; 

e) CR, AT; 

 

12. Subordonatele din fraza: Când ai mâncat asta, sigur că ţi-a fost rău., sunt: 

a) CT, SB; 

b) CDŢ, PR; 

c) CZ, CZ; 

d) CT, PR; 

e) CZ, SB;  

 

13. Subordonata din fraza: Cum era prea întuneric, nu se vedea bine., este: 

a) CZ; 

b) CT; 
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c) CM; 

d) CV; 

e) SB; 

 

14. Subordonata din fraza: Digul e ca să nu treacă apa., este: 

a) PR; 

b) CS; 

c) CNS; 

d) CM; 

e) CDŢ; 

 

 

15. Subordonata din exemplul: “De eşti tu acela, nu-ţi sunt mamă eu”., este: 

a) CZ; 

b) CT; 

c) CDŢ; 

d) CS; 

e) CI; 

 

16. Subordonata din fraza: “Dar atât nu e de ajuns, să ne readucă pofta de 

mâncare”., este: 

a) CZ; 

b) PR; 

c) CI; 

d) CNS; 

e) CV; 

 

17. În exemplul: “N-ai nici tu, nici împăratul/ Bani să-mi cupere băiatul”, 

subordonata este: 

a) AT; 

b) CI; 

c) CS; 

d) CD; 

e) CNS; 

 

18. Propoziţia a doua din fraza: Am plecat de la teatru, mă plictisea piesa., 

este: 

a) CZ; 

b) P; 

c) CNS; 

d) CI; 

e) CDŢ; 

 

19. Subordonata din fraza: Dacă i-ai da un milion în plus, şi încă ţi-ar mai 

cere., este: 

a) CDŢ; 

b) CV; 

c) CI; 

d) CT; 

e) CD; 
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20. Subordonatele din fraza: N-ar fi exclus să mi se pară că am auzit frazele 

respective în vis., sunt: 

a) SB, PR; 

b) SB, CD; 

c) SB, SB; 

d) CD, PR; 

e) SB, CI; 

 

21. Subordonatele din fraza: Toţi şi-au dat seama că nu e bine şi, mai ales, nu 

e practic să mergi., sunt: 

a) CD, CD, SB; 

b) CZ, CZ, SB; 

c) CI, CI, CD; 

d) CI, CI, SB; 

e) CI, CI, CS; 

 

22. Subordonatele din fraza: “Mă gândeam şi eu ce tristă experienţă e să-ţi 

condiţionezi fericirea ta de capriciul femeii”., sunt: 

a) CD, PR; 

b) CI, SB; 

c) CD, CNS; 

d) CI, CS; 

e) CI, PR; 

 

23. Subordonatele din fraza: Bineînţeles că trebuie să fii dintre ce care au 

nevoie să adore cu adevărat cartea., sunt: 

a) SB, SB, AT, CI; 

b) CD, CD, AT, AT;  

c) CZ, SB, AT, CI; 

d) PR, SB, AT, CI; 

e) SB, CS, AT, CI; 

 

24. Subordonatele din fraza: “Dacă nu ţi-am cerut decât un sărut a fost pentru 

că te iubesc atât de mult, că nu doresc să fii a mea decât ca nevastă”., sunt: 

a) CDŢ, CZ, CZ, CD; 

b) SB, CZ, CNS, CD; 

c) CZ, PR, CDŢ, CD; 

d) SB, CZ, CV, CD; 

e) CT, CZ, CNS, CD; 

 

25. Subordonatele din fraza: Ştiu că dacă ar lovi chiar în muchia râpii, obuzul 

ar veni tot în noi., sunt: 

a) CD, CT; 

b) CD, CZ; 

c) CD, CV; 

d) CD, CDŢ; 

e) CD, CDŢ; 
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26. Subordonatele din fraza: Destul că el nu punea niciun preţ pe averea 

altora, fiindcă nu se îndoia că va fi odată şi el avut., sunt: 

a) PR, CZ, CI; 

b) SB, CZ, CZ; 

c) CZ, CZ, CI; 

d) SB, CZ, CI; 

e) PR, CZ, CDŢ; 

 

27. Subordonatele din fraza: Ba poate că nici chiar aşa săraci n-ar fi cum 

sunt, dacă nu i-ar fi intrat în cap ideea că el are să fie odată om cu stare., sunt: 

a) SB, PR, CDŢ, AT; 

b) CD, CM, CDŢ, AT; 

c) PR, CM, CDŢ, AT; 

d) SB, CM, CDŢ, AT; 

e) SB, PR, CV, AT; 

 

28. Subordonatele din fraza: Nu trebuie să se ştie că am iubit asemenea 

femeie., sunt: 

a) CS, SB; 

b) SB, SB; 

c) SB, CZ; 

d) SB, CS; 

e) CD, SB; 

 

29. Subordonatele din fraza: L-am întrebat dacă e de acord să public 

convorbirea şi, pentru că a încuviinţat, am început să-l descos., sunt: 

a) CDŢ, CI, CZ, CD; 

b) CZ, CI, CZ, CD; 

c) CD, CI, CZ, CD; 

d) CD, CS, CZ, CD; 

e) CV, CI, CZ, CD; 

30. Subordonatele din fraza: Nu se ştie ce aş fi ajuns în viaţă dacă jocul 

întâmplării s-ar fi destrămat şi aş fi apărut în ochii învăţătorului cum eram., sunt: 

a) SB, CZ, CZ, CM; 

b) SB, CV, CV, CM; 

c) CD, CDŢ, CDŢ, PR; 

d) SB, CDŢ, CDŢ, CM; 

e) SB, CT, CT, CM; 

 

31. Subordonata din fraza: Cum era un om mândru, primea anevoie dovezile 

răului., este: 

a) CM; 

b) CT; 

c) CV; 

d) CI; 

e) CZ; 

 

32. Subordonatele din fraza: Fireşte că eu îi rezervasem locul de lângă mine, 

dar a trebuit să fac la fel cu ceilalţi., sunt: 

a) SB, SB; 
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b) PR, SB; 

c) CZ, SB; 

d) SB, CS; 

e) SB, CD; 

 

33. Subordonatele din fraza: ...” mă consolează gândul că, dacă nu o voi 

sfârşi-o printr-un infarct, unui nebun furios i se va face milă de mine”., sunt: 

a) AT, CZ; 

b) AT, CDŢ; 

c) AT, CT; 

d) AT, CV; 

e) AT, CI; 

 

34. Subordonatele din fraza: Mi s-a părut că ar fi fost de-a dreptul vulgar s-o 

întreb mai mult., sunt: 

a) PR, SB; 

b) SB, SB; 

c) CZ, SB; 

d) SB, CNS; 

e) CV, SB; 

 

35. Subordonatele din fraza: Prin cuvinte ar putea mai uşor să ne convingă că 

a sosit momentul să ne opunem sunt: 

a) SB, CI, CI; 

b) CS, CI, AT; 

c) CD, CI, CNS; 

d) CD, CI, AT; 

e) CS, CI, AT; 

 

36. Subordonata din fraza: Pesemne că se distraseră mult pe seama celor doi, 

este: 

a) CD; 

b) CZ; 

c) CI; 

d) PR; 

e) SB; 

 

37. Subordonata introdusă prin să din fraza: Începea să crească în mine trufia 

de care am amintit, este: 

a) SB; 

b) CD; 

c) CM; 

d) CS; 

e) CNS; 

 

38. Subordonatele din fraza: Ar fi trebuit să fii surd să n-auzi muzica auzită în 

momentul acela sunt: 

a) SB, SB; 

b) SB, CNS; 

c) SB, CS; 
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d) SB, CI; 

e) SB, CV; 

 

39. Subordonata din fraza următoare este: Era prea blândă ca să nu fie 

afectată de o asemenea experienţă, este: 

a) CS; 

b) CI; 

c) CNS; 

d) CDŢ; 

e) CM; 

 

40. Subordonatele din fraza: Am făcut ceea ce trebuia când am părăsit şcoala 

ca să merg să lucrez în fabrica asta, sunt: 

a) CD, CT, CNS, CS; 

b) CD, CT, CI, CS; 

c) CD, CDŢ, CNS, CS; 

d) CD, CT, CS, CS; 

e) CD, CT, CNS, CNS; 

 

41. Subordonatele din fraza: Era atât de preocupat să se uite în faţă încercând 

s-o zărească, că nu-şi dădu seama cine se afla drept în faţa lui, sunt: 

a) CI, CD, CNS, CI; 

b) CM, CD, CV, CI; 

c) CI, CD, CDŢ, CI; 

d) CS, CD, CNS, CI; 

e) CS, CD, CNS, CD; 

 

42. Subordonatele din fraza: I-am mărturisit cât de mult ne-au izit asemănările 

dintre noi, încât mi-a fost chiar teamă că  ce voi face va fi socotit imitaţie a operei lui, 

sunt: 

a) CM, CNS, CZ, AT; 

b) CD, CNS, CI, AT; 

c) CM, CNS, CDŢ, AT; 

d) CD, CNS, CI, SB; 

e) CDŢ, CNS, CI, SB; 

 

43. Subordonatele din fraza: “Îi făcea placere că Elena e frumoasă prin 

diferenţă şi era mândru că e soţul surorii celei regale”, sunt: 

a) CD, CI; 

b) SB, CI; 

c) CD, CZ; 

d) CI, CI; 

e) CZ, CZ; 

 

44. Subordonatele din fraza: Se pare că te-a văzut plecând cu maşina şi se 

întreba de ce nu suntem împreună, sunt: 

a) PR, SB; 

b) SB, SB; 

c) SB, CD; 

d) SB, CZ; 
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e) SB, CI; 

 

45. Subordonatele din fraza: Dacă cumva or să se certe, crezi că vor fi în stare 

să mai realizeze o conversaţie, sunt: 

a) CV, CD, CI; 

b) CT, CD, CI; 

c) CDŢ, CD, CS; 

d) CDŢ, CD, CI; 

e) CDŢ, CD, CNS; 

 

46. Subordonatele din fraza: Poate că e plătit să te distrugă şi pe tine, sunt: 

a) CD, CI; 

b) PR, CI; 

c) SB, CNS; 

d) SB, CDŢ; 

e) SB, CS; 

 

47. Subordonatele din fraza: Bunicul tău n-ar fi fost nevoit să ne şantajeze să 

lucrăm împreună, sunt: 

a) CI, CS; 

b) CI, CI; 

c) CS, CS; 

d) CI, CDŢ; 

e) CI, CNS; 

 

48. Subordonatele din fraza: Dacă vă purtaţi frumos la masă, vă las să vă 

alegeţi ce vreţi voi la desert, sunt: 

a) CT, CD, CD; 

b) CDŢ, CD, CD; 

c) CZ, CD, CD; 

d) CI, CD, CD; 

e) CT, CS, CD; 

 

49. Subordonatele din fraza: Din moment ce te-ai descurcat atât de bine în 

seara asta ce-ar fi să ai grijă de ei şi mâine seară? sunt: 

a) CT, PR; 

b) CT, SB; 

c) CZ, CD; 

d) CZ, SB; 

e) CZ, PR; 

 

 

50. Propoziţiile din fraza: Dacă mi-aş lua o geantă mai mică, unde mi-aş pune 

toate astea?, sunt: 

a) CDŢ, CL; 

b) P, CL; 

c) CT, P; 

d) CDŢ, P; 

e) CV, P; 
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51. Felul subordonatele din fraza: Poate că era mai bine să nu ştie., este: 

a) CZ, SB; 

b) CI, SB; 

c) PR, SB; 

d) CD, CD; 

e) SB, SB; 

 

52. Subordonatele din fraza: Una e să alergi ca mine peste şapte coclauri să 

faci un material despre însămânţări şi alta e să te duci la Filarmonică pentru o 

cronichetă muzicală sunt: 

a) SB, CS, SB; 

b) SB, CDŢ, SB; 

c) PR, CS, PR; 

d) PR, CDŢ, PR; 

e) CD, CS, CD. 

 

53. Subordonatele din fraza: A fost om, pe care, dacă îl urmărim în arcuirea 

largă a vieţii, va trebui să-l stimăm pentru sinceritatea lui, sunt: 

a) AT, CV, SB; 

b) AT, CDŢ, SB; 

c) AT, CDŢ, CD; 

d) AT, CDŢ, PR; 

e)AT, CZ, SB. 

 

54. Subordonata introdusă prin că din exemplul: Radu a pus atâta patimă în 

tot ce a întreprins că a pierdut la un moment dat orice tact în toate domeniile este: 

a) CDŢ; 

b) CZ; 

c) CNS; 

d) CI; 

e) CV. 

 

55. În fraza: Fără să-şi dea seama că nu ştie deloc să se prefacă, jupân 

Ieremia se înclină repezit de parcă podeaua i-ar fi ars tălpile, subordonatele sunt: 

a) CD, CD, CM; 

b) CI, CD, CNS;  

c) CD, CD, CNS; 

d) CI, CD, CM; 

e) CZ, CD, CNS. 

 

56. Subordonatele din fraza: Cum eram incapabil să arăt, mâna părintelui îmi 

smulse "căciula" pentru "oprire" sunt: 

a) CM, CD; 

b) CT, CD; 

c) CZ, CD; 

d) CT, CI; 

e) CZ, CI. 

 

57. În fraza: E adevărat că mă plâng, dar cu toate acestea îmi place aşa de 

mult să trăiesc, subordonatele sunt: 
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a) SB, SB; 

b) CD, CD; 

c) SB, CD; 

d) PR, CD; 

e) PR, SB. 

 

58. Subordonatele din fraza: Era greu să se ştie ce sentimente trezeau în 

sufletul lui stiva de cristale şi celelalte lucruri strălucitoare, sunt: 

a) CD, SB; 

b) SB, SB; 

c) CS, SB; 

d) SB, CD; 

e) CDŢ, SB. 

 

59. Subordonatele din fraza: Era firesc să arate morocănoasă şi să nu 

zâmbească niciodată, sunt: 

a) PR, PR; 

b) CD, CD; 

c) SB, SB; 

d) CS, CS; 

e) CI, CI. 

 

60. Subordonatele din fraza: Mi-am dat seama că are dreptate şi m-am gândit 

bine că ar putea să fie aşa. sunt: 

a) CD, CD, SB; 

b) CI, CD, SB; 

c) CI, CZ, CI; 

d) CI, CI, SB; 

e) CI, CNS, CD. 

 

61. Subordonata din fraza: Să arunci ancora pe un uragan ca ăsta ar fi un act 

de nebunie este: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CD; 

d) CDŢ; 

e) CS. 

 

62. Subordonatele din fraza: Asta înseamnă că mergi într-un loc cunoscut, deşi 

nu înţeleg cum ai putut să ajungi acolo din moment ce veneai dinspre ocean, sunt: 

a) CD, CV, CD, CD, CZ; 

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

c) CD, CV, CM, CD, CZ; 

d) PR, CV, CM, CD, CZ; 

e) PR, CV, CD, CD, CT. 

 

63. Subordonatele din fraza: Părerea mea este că nu sunteţi informat pe cât 

credeţi şi că voi găsi mijlocul să vă dovedesc cinstea mea, sunt: 

a) CD, CM, CD, AT; 

b) PR, CM, CM, AT; 
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c) PR, CM, PR, AT; 

d) SB, CM, SB, AT; 

e) PR, CT, PR, AT: 

 

64. Subordonatele din fraza: Mi s-a părut că e o datorie de politeţe să profit de 

primul prilej ca să le mulţumesc pentru amabilele lor intenţii, sunt: 

a) CD, SB, CS; 

b) SB, SB, AT; 

c) SB, AT, CS; 

d) SB, SB, CS; 

e) SB, CS, AT. 

 

65. În fraza: De dimineaţă fugise de oameni şi acum ar fi vrut să se 

întâlnească cu unul, oricine ar fi fost şi de oriunde, numai să-i audă vorba, 

propoziţiile sunt: 

a) P, P, CD, P, P, CS; 

b) P, P, CS, CV, CV, CS; 

c) P, P, CD, SB, CL, CS; 

d) P, P, CV, CV, CDŢ; 

e) P, P, CD, CV, CV, CS. 

 

66. Subordonatele din fraza: Dar ne-a spus-o aşa ca nu cumva să credem că el 

s-ar dezice de cele afirmate mai înainte sunt: 

a) CS, CD; 

b) CNS, CD; 

c) CZ, CD; 

d) CI, CD; 

e) CNS, CD. 

 

67. În fraza: A venit vremea să se aşeze lucrurile la locul lor, şi de ne-ar 

înţepa şi de n-ar curge sânge, subordonatele sunt: 

a) CS, CV, CV; 

b) AT, CV, CV; 

c) AT, CDŢ, CDŢ; 

d) CI, CV, CV; 

e) CDŢ, CV, CV. 

 

68. Propoziţiile din fraza: Bine-ar fi s-ajung chiar să mă urăşti, mamă, că te-

am minţit, sunt: 

a) P, CD, CNS, CZ; 

b) P, PR, CNS, CZ; 

c) SB, PR, CZ; 

d) SB, CI, CZ; 

e) SB, PR, CI. 

 

69. În fraza: N-ar fi rău dacă v-aţi gândi câte-o dată ce veţi face când nu va 

mai fi aur, subordonatele sunt: 

a) CDŢ, CD, CT; 

b) SB, CD, CT; 

c) CI, CI, CT; 
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d) SB, CI, CT 

e) CD, CI, CV. 

 

70. În fraza: E adevărat ce ţi-am scris: când m-aş crede în tine - n-aş mai 

crede în nimic, subordonatele sunt: 

a) SB, CDŢ, APOZ; 

b) CDŢ, CT, APOZ; 

c) SB, CT, CZ; 

d) SB, CT, CZ; 

e) CD, CDŢ, APOZ. 

 

71. Fraza: Aflaţi că ce v-am transmis n-a fost ideea mea., are următoarele 

propoziţii: 

a) P, CD, P; 

b) P, CD, SB; 

c) P, CD, CD; 

d) CDŢ, CD, P; 

e) P, CV, P; 

 

72. În fraza: Se vede că problema aceasta e mai primejdioasă ca toate, dacă şi 

părinţii sunt încurcaţi şi posomorâţi., subordonata introdusă prin dacă este: 

a) CDŢ; 

b) CNS; 

c) CZ; 

d) CV; 

e) CV; 

 

73. Subordonatele din fraza: Şi iată că din instinct sau din experienţă, ea îşi 

dădu seama că îl privea cu alţi ochi., sunt în ordine: 

a) SB, CM; 

b) CD, SB; 

c) PR, SB; 

d) CZ, CI; 

e) CD, CI; 

 

74. În fraza: Şi trebuie să-i fi fost mare iubirea, dacă el, ca s-o uite, a trebuit 

să-şi părăsească locurile natale., subordonata introdusă prin dacă este: 

a) AT; 

b) CT; 

c) CDŢ; 

d) CV; 

e) CZ; 

 

75. În fraza: Fii încredinţat că am să le fac pe toate., subordonata este: 

a) CI; 

b) CD; 

c) CZ; 

d) CS; 

e) CDŢ; 
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76. Subordonatele din exemplele: 1
0
 Mi se pare că n-a înţeles. 2

0
 Pare ciudat 

că n-a înţeles. 3
0
 Pare că nici el n-a înţeles. 4

0
 El pare că ar înţelege, sunt: 

a) SB (1
0
, 2

0
, 3

0
), PR (4

0
); 

b) SB (1
0
), PR (2

0
, 3

0
, 4

0
); 

c) CD (1
0
), PR (2

0
, 3

0
), CD (4

0
); 

d) SB (1
0
), CD (2

0
, 3

0
), PR (4

0
); 

e) SB (1
0
, 2

0
, 3

0
, 4

0
); 

 

77. Subordonata din fraza: Vin numai din dorinţa să te văd., este: 

a) CS; 

b) CDŢ; 

c) AT; 

d) CI; 

e) CM; 

 

78. Subordonata din fraza: Să ajungă la timp, numai la asta se gândea., este: 

a) PR; 

b) APOZ; 

c) CI; 

d) CS; 

e) SB; 

 

 

79. Felul propoziţiilor din fraza: Erau colegi şi ceea ce e foarte important, se 

înţelegeau de minune., este: 

a) P, P/nc, P; 

b) P, SB, P; 

c) P, SB, SB; 

d) P, APOZ, P; 

e) P, CZ, P; 

 

80. Subordonata din fraza: “Pătimaş şi îndărătnic o iubeşti ca un copil / Când 

ea-i trece şi cu toane ca şi luna lui April”., este: 

a) CT; 

b) CZ; 

c) CDŢ; 

d) CNS; 

e) CV; 

 

81. Subordonata din fraza: Pe măsură ce înaintam în pădure, drumul era mai 

greu., este: 

a) CM; 

b) CT; 

c) CZ; 

d) AT; 

e) CDŢ; 

 

82. Subordonatele din exemplele: 1
0
 Aminteşte-mi să-mi iau paşaportul. 2

0
 Mi-

aş fi amintit dacă ai fi spus. 3
0
 Nu i s-a mai amintit să nu vină azi. 4

0
 Cine s-a hotătât 

să meargă?, sunt: 
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a) 1
0
, 2

0
, 4

0
 – CI, 3

0
 – SB; 

b) 1
0
 – CD, 2

0
 – CDŢ, 3

0
 – SB, 4

0
 – CI; 

c) 1
0
 – CI, 2

0
 – CDŢ, 3

0
, 4

0
 – SB; 

d) 1
0
 – CD, 3

0
 – CI, 3

0
, 4

0
 – SB; 

e) 1
0
, 4

0
 – CI, 2

0
 – CDŢ, 3

0
 – SB; 

 

83. Subordonatele din fraza: Nu e posibil să reţii tot ce înveţi., sunt: 

a) PR, AT; 

b) CD, CD; 

c) SB, AT; 

d) CI, CD; 

e) CS, CD; 

 

84. Subordonata din fraza: Convins să facă aşa, a venit imediat., este: 

a) CZ; 

b) CDŢ; 

c) CM; 

d) CI; 

e) CS; 

 

85. Subordonata din fraza: Ceea ce îl îngrozea foarte mult era frigul., este: 

a) CD; 

b) SB; 

c) APOZ; 

d) CZ; 

e) PR; 

 

86. În fraza: “Cugetă acum, iubite, de-i cinste pentru Răzvan / O biată 

căpitănie”., subordonata este: 

a) CI; 

b) CD; 

c) CDŢ; 

d) CV; 

e) CS; 

 

87. Propoziţiile din fraza: Ce-mi pasă că nu sunt slobod când stăpânul  nu-i 

acasă?, sunt: 

a) P, SB, CV; 

b) P, CI, CZ; 

c) P, CV, CT; 

d) SB, CD, CT; 

e) P, CD, CDŢ; 

 

88. Propoziţiile din fraza: Dar cum sunt sigur că nu se va întâmpla ce mi-ai 

spus tu, voi rămâne aici., sunt: 

a) P, CI, SB, P; 

b) P, CM, CD, CD; 

c) P, CZ, CI, SB; 

d) CT, CZ, SB, P; 

e) P, CV, CI, SB; 
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89. Subordonatele intorduse prin oriunde din exemplele: 1
0
 Oriunde te vei 

duce, norocul să-ţi fie tovarăş. 2
0
 Am să vin la tine, oriunde te vei afla., sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 CV; 

b) 1
0
, 2

0
 CL; 

c) 1
0
 CV, 2

0
 CL; 

d) 1
0
 CL, 2

0
 CV; 

e) 1
0
 CV, 2

0
 CDŢ; 

 

90. Subordonata din fraza: Avea în privire o teamă de parcă totul ar fi pus la 

cale de ea., este: 

a) CNS; 

b) CM; 

c) CI; 

d) CZ; 

e) AT; 

 

91. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: Dacă te iert, aceasta nu 

înseamnă că te mai iubesc., este: 

a) SB; 

b) CDŢ; 

c) CV; 

d) CT; 

e) APOZ; 

 

92. Subordonatele din fraza: M-a rugat să-i fac rost de o săptămână de 

concediu, să meargă acasă, să-şi asigure averea., sunt: 

a) CD, CS, CNS; 

b) CD, CS, CS; 

c) CD, CI, CS; 

d) CD, CS, CI; 

e) CD, CDŢ, CS; 

 

93. În fraza: Trecuse miezul nopţii şi el, obosit cum era, se tot plimba 

neastâmpărat prin casă., subordonata este: 

a) CZ; 

b) CV; 

c) CM; 

d) CDŢ; 

e) AT; 

 

94. Subordonatele din fraza: Perceptorul urmărea pe cei care conversau şi 

îndată ce băga de seamă că sunt gata să zâmbească, el râdea cu entuziasm., sunt: 

a) AT, CT, CD, CD; 

b) AT, CT, CD, CI; 

c) AT, CT, CI, CD; 

d) AT, CT, CI, CI; 

e) AT, CT, CT, CS; 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 17 

95. Subordonatele din fraza: N-am putut să acumulez în aceşti ani cât am 

servit, decât prea puţină experienţă sunt: 

a) CD, CM; 

b) CD, APOZ; 

c) CI, AP; 

d) CS, AT; 

e) CD, AT;  

 

96. Subordonata din fraza: Pe orice fier ar pune acest deget, fierul se supune şi 

se desface., este: 

a) CV; 

b) APOZ; 

c) CDŢ; 

d) AT; 

e) CT;  

 

97. Subordonata din fraza: Cad de acord ca a doua zi să se întâlnească în altă 

parte., este: 

a) CD; 

b) CI; 

c) CS; 

d) CDŢ; 

e) AT; 

 

98. Precizaţi felul subordonatei din fraza: Cum îl văzu, cum îl recunscu. 

a) CDŢ; 

b) CM; 

c) CT; 

d) CV; 

e) CNS; 

 

 

99. Subordonata din fraza: Semeni vânt, culegi furtună., este: 

a) CZ; 

b) CT; 

c) CV; 

d) CDŢ; 

e) CNS;  

 

100. Subordonata din fraza: Dacă pleci mai devreme, asta înseamnă lipsă de 

respect., este: 

a) CD; 

b) CDŢ; 

c) CV; 

d) PR; 

e) SB; 

 

101. Subordonatele din fraza: Ceea ce vă doresc sincer e să nu reveniţi niciodată la 

filosofie sunt: 

a) SB, PR; 
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b) PR, SB; 

c) CD, PR; 

d) SB, CS; 

e) SB, CDŢ. 

 

102. În fraza: Eram convinsă că nu pricepe şi de aceea stăruie, subordonatele sunt: 

a) CZ, CZ; 

b) CI, CI; 

c) CI, CZ; 

d) CI, CS; 

e) CD, CD. 

 

103. Prima principală din fraza: Mai ales cu paranteza, ştiam eu, şi ştiu toţi la ce fac 

aluzie este: 

a) mai ales cu paranteza, ştiam eu; 

b) mai ales ştiam eu; 

c) ştiam eu; 

d) cu paranteza ştiam eu; 

e) ştiam. 

 

104. În fraza: Pe înserate a început să burniţeze, P2 este: 

a) CD; 

b) PR; 

c) CI; 

d) SB; 

e) CS. 

 

105. Subordonata introdusă prin de din fraza: Fugim, căci e totuna de stai pe loc este: 

a) CI; 

b) CM; 

c) CD; 

d) PR; 

e) SB. 

 

106. Prima propoziţie din fraza: Să rămân la ea mă plictisea oarecum este: 

a) P; 

b) PR; 

c) CD; 

d) SB; 

e) CDŢ. 

 

107. Subordonata din fraza: A devenit limpede că nu ştie nimic este: 

a) SB; 

b) CD; 

c) PR; 

d) CZ; 

e) CI. 

 

108. Subordonatele din fraza: Că s-a speriat e că i-ai apărut brusc sunt: 

a) SB, PR; 
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b) SB, CZ; 

c) CDŢ, SB; 

d) CD, CZ; 

e) SB, CDŢ. 

 

109. Subordonata introdusă prin să din fraza: Chiar de-ar fi să fie raiul pe pământ, nu 

mă duc este: 

a) PR; 

b) CD; 

c) SB; 

d) CMI; 

e) CNS. 

 

110. Subordonatele introduse prin că din fraza: Că s-a înfuriat e că nimeni nu i-a spus 

ce riscant e ce face sunt: 

a) SB, PR; 

b) SB, CD; 

c) CZ, PR; 

d) SB, CZ; 

e) SB, CDŢ. 

 

111. În frazele: 

1
0
 E bine cum lucrează 

2
0
 Face cum l-ai învăţat subordonatele sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 CM; 

b) 1
0
, 2

0
 PR; 

c) 1
0
 PR, 2

0
 CM; 

d) 1
0
 CD, 2

0
 CM; 

e) 1
0
 SB, 2

0
 CM. 

 

112. Propoziţiile introduse prin unde din frazele: 

1
0
 E plăcut unde stă 

2
0
 Se simte bine unde stă sunt: 

a) 1
0
 SB, 2

0
 CL; 

b) 1
0
, 2

0
 SB; 

c) 1
0
, 2

0
 CL; 

d) 1
0
 CL, 2

0
 SB; 

e) 1
0
, 2

0
 CD. 

 

113. Subordonatele introduse prin unde din frazele: 

1
0
 Nu li s-a anunţat unde au fost mutaţi 

2
0
 Nu i-a anunţat unde au fost mutaţi sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 CL; 

b) 1
0
 SB, 2

0
 CD; 

c) 1
0
, 2

0
 SB; 

d) 1
0
, 2

0
 CD; 

e) 1
0
 CD, 2

0
 CL. 

 

114. În fraza: Cui place să roşească, roşească subordonatele sunt: 

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

c) SB, SB; 

d) SB, CD; 

e) SB, CM. 

 

115. Subordonatele din exemplele: 

1
0
 Mă urmăreşte şi azi ceea ce ai spus 

2
0
 Urmăreşte atent ceea ce spune sunt: 

a) 1
0
, 2

0
 CD; 

b) 1
0
 CD, 2

0
 SB; 

c) 1
0
, 2

0
 SB; 

d) 1
0
 SB, 2

0
 CD; 

e) 1
0
 SB, 2

0
 CI. 

 

116. Subordonatele din fraza: Suferise atâta, că ajunsese să nu mai suporte nimic de 

la nimeni sunt: 

a) CNS, CS; 

b) CZ, CD; 

c) CNS, CI; 

d) CDŢ, PR; 

e) CNS, PR 

 

117. În exemplele: 

1
0
 Cum e turcul şi pistolul 

2
0
 Cum e turcul, aşa e şi pistolul, subordonatele sunt: 

a) 1
0
 PR, 2

0
 CM; 

b) 1
0
 CM, 2

0
 PR; 

c) 1
0
 CZ, 2

0
 CM; 

d) 1
0
 PR, 2

0
 APOZ; 

e) 1
0
 CZ, 2

0
 APOZ. 

 

118. Subordonata introdusă prin că din fraza: Omul pare că n-ar stăpâni până moare 

este: 

a) CD; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CI; 

e) CZ. 

 

119. Subordonatele din fraza: Nu e pentru cine se pregăteşte, ci pentru cine se 

nimereşte sunt:  

a) 1, 2 SB; 

b) 1,2, CD; 

c)  1, 2 PR; 

d) 1, 2 CS; 

e) 1, 2 CI. 

 

120. Subordonatele din fraza: Să-i dai bani unui om bogat e ca şi cum i-ai arunca în 

vânt sunt: 

a) SB, CM; 
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b) CDŢ, PR; 

c) CD, PR; 

d) SB, PR; 

e) CV, PR. 

 

121. Subordonatele din fraza: Să ai încredere în el acum înseamnă să-ţi recunoşti 

înfrângerea, sunt: 

a) CDŢ, PR; 

b) SB, CD; 

c) CV, PR; 

d) CD, PR; 

e) SB, PR. 

 

122. Subordonata din fraza: Îţi ajunge cât ţi-am dat este: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CD; 

d) CM; 

e) CZ. 

 

123. Subordonata din fraza:  Îi ajunge cât te-a suportat este: 

a) PR; 

b) SB; 

c) CM; 

d) CT; 

e) CZ. 

 

124. Propoziţia a doua din fraza: Şi pe urmă ne lămuresc misterul: au prins de veste 

că fugim de ei este: 

a) AT; 

b) CZ; 

c) APOZ; 

d) CS; 

e) CDŢ. 

 

125. Subordonata din fraza: Un gând nu-i dădea pace: să reuşească, este: 

a) CS; 

b) CZ; 

c) AT; 

d) APOZ: 

e) CI. 

 

126. În fraza: Îi era suspectată de toţi ura ei evidentă contra oricui era acolo, 

subordonata este: 

a) CI; 

b) CD; 

c) CZ; 

d) CM; 

e) AT. 
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127. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: Mă întreb o clipă dacă să-l lovesc, 

aşa rănit cum e el este: 

a)CD; 

b) CI; 

c) AT; 

d) CDŢ; 

e) CV. 

 

128. Propoziţiile introduse prin orice din frazele: Plăteşte el orice cumperi. Plăteşte 

el, orice ai cumpăra sunt: 

a) CD, CD; 

b) CD, CV; 

c) CM, CM; 

d) CV, CD; 

e) CD, CDŢ. 

 

129. Subordonatele din fraza: Mă întrebam când trebuie să plec sunt: 

a) CT;, SB; 

b) CI, CD; 

c) CD, SB; 

d) CI, CS; 

e) CDŢ, SB. 

 

130. În fraza: Ea fusese povăţuită să nu se mai grăbească la examen, subordonata 

este: 

a) CS; 

b) CI; 

c) CM; 

d) CD; 

e) CNS. 

 

131. Subordonatele introduse prin că din fraza: Mă gândesc cu bucurie că m-am 

înşelat, că e probabil că femeia mă iubeşte este: 

a) CD, CD, CD; 

b) CI, CI, CI; 

c) CV, CV, SB; 

d) CI, CZ, SB; 

e) CI, CI, SB. 

 

132. În frazele: Se îndreaptă spre cine îl strigă. Petele pe faţă se observă la cine 

suferă de ficat, subordonatele sunt: 

a) CL, CI; 

b) CI, CI; 

c) CL, CL; 

d) CL, CI; 

e) CS, CI. 

 

133. Subordonatele din frazele: Sunt fericit că vii. Sunt fericit, că vii sunt: 

a) CI, CI; 

b) CI, CZ; 
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c) CZ, CZ; 

d) CZ, CI; 

e) CI, CDŢ. 

 

134. Subordonatele din fraza: Eram convins, din ceea ce i se vedea pe chip, că i-a 

mers bine sunt: 

a) CL, CI; 

b) CI, CDŢ; 

c) CI, CI; d) CI, CD; 

e) CI, CNS. 

 

135. În fraza: Nimic nu se ştie din ceea ce i s-a întâmplat, subordonata este: 

a) CD; 

b) CL; 

c) AT; 

d) CI; 

e) CM. 

 

136. Subordonata din fraza: Este preocupat cui i-a revenit câştigul este: 

a) CZ;  

b) CS;  

c) CD; 

d) SB;  

e) CI. 

 

137. În fraza: Era interesat de ce ai întârziat atât, subordonata este: 

a) CI; 

b) SB; 

c) CD; 

d) CZ; 

e) CS. 

 

138. Subordonata din fraza: Nu mă aşteptam să se poarte aşa este: 

a) CS; 

b) CI; 

c) CDŢ; 

d) CNS; 

e) CD. 

 

139. Subordonatele din fraza: Ţineam mult să ajung să fiu un bun specialist sunt: 

a) CD, CD; 

b) CI, CI; 

c) CI, PR; 

d) CI, CM; 

e) CI, CNS. 

 

140. În fraza: Nu era în stare să mintă, subordonata este: 

a) CD;  

b) CM; 

c) AT; 
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d) CI; 

e) CNS. 

 

141. Subordonata din fraza: Nu era capabil să rezolve singur problema este: 

a) CNS; 

b) CD; 

c) CM; 

d) CZ; 

e) CI. 

 

142. Subordonatele din frazele: 

1
0
 Era vorba să nu spună nimic 

2
0
 Vorba era să nu spună nimic sunt: 

a) CI, PR; 

b) CI, CD; 

c) SB, PR; 

d) AT, PR; 

e) SB, CD. 

 

143. În fraza: O să-i pară rău că n-a venit, subordonata este: 

a) SB; 

b) CI; 

c) CZ; 

d) CD; 

e) CDŢ. 

 

144. Subordonatele din frazele:  

1
0
 Să mă cobor la nivelul lor, nici nu putea fi vorbă 

2
0
 Nici nu încape vorbă să mă cobor la nivelul lor sunt: 

a) SB, SB; 

b) AT, AT; 

c) CI, CI; 

d) CI, AT; 

e) CNS, CI. 

 

145. În frazele: 

1
0
 S-a plictisit de câtă treabă a făcut 

2
0
 Cântă la câte instrumente ştie, subordonatele sunt: 

a)CZ, CI; 

b) CI, CM; 

c) CDŢ, CM; 

d) CI, CI; 

e) CDŢ, CI. 

 

146. Subordonatele din exemplele: 

1
0
 Supraveiţuieşte din ce adună de la oameni 

2
0
 Necazul îi vine din ce-a făcut sunt: 

a) CL, CL; 

b) CDŢ, CL; 

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

e) CI, CI. 

 

147. În frazele:  

1
0
 Trăieşte din ce câştigă 

2
0
 Toate i se trag din ce-a spus, subordonatele sunt: 

a) CM, CL; 

b) CL, CM; 

c) CI, CZ; 

d) CI, CI; 

e) CM, CZ. 

 

148. Subordonatele din exemplele: 

1
0
 Veselă-i că te vede 

2
0
 Supărată-i că pleci sunt: 

a) CI, CI; 

b) CI, CZ; 

c) CZ, CZ; 

d) CDŢ, CI; 

e) CDŢ, CDŢ. 

 

149. În exemplele: Bucuroasă-s c-ai venit. Întristată-s că pleci, subordonatele sunt:  

a) CZ, CZ; 

b) CI, CI; 

c) CI, CZ; 

d) CV, CZ; 

e) CV, CDŢ. 

 

150. Subordonata din fraza: Nu mai încape îndoială că e nevinovat este: 

a) AT; 

b) CD; 

c) CI; 

d) CZ; 

e) CDŢ. 

 

151. În frazele: 

1
0
 Era surprinsă de ce i s-a întâmplat 

2
0
 Ea a fost surprinsă asupra faptului de cine a întrebat, subordonatele sunt: 

a) CAG, CAG; 

b) CI, CI; 

c) CZ, CZ; 

d) CI, CAG; 

e) CZ, CAG. 

 

152. În frazele: 

1
0
 S-a îndreptat către cine îl strigase 

2
0
 Se plângea către cine îl asculta, subordonatele sunt: 

a)CI, CI; 

b) CL, CL; 

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

e) CL, CI. 

 

153. Subordonatele din exemplele: 

1
0
 Întâlneşti oameni buni oriunde te duci 

2
0
 Oriunde te duci, fără mine nu faci nimic sunt: 

a) CL, CV; 

b) CV, CV; 

c) CL, CL; 

d) CV, CL; 

e) CL, CZ. 

 

154. În frazele:  

1
0
 Bat cât bat şi pleacă 

2
0
 Învaţă cât poate subordonatele sunt: 

a) CT, CT; 

b) CT, CM; 

c) CM, CM; 

d) CM, CT; 

e) CV, CM. 

 

155. Subordonata introdusă prin când din fraza: Când ar şti omul ce-ar păţi, dinainte 

s-ar feri este: 

a) CT; 

b) CV; 

c) CDŢ; 

d) CI; 

e) CZ. 

 

156. Subordonata din fraza: Cum a scăpat de necazuri, ne-a întors spatele, este: 

a) CZ; 

b) CM; 

c) CV; 

d) CT; 

e) AT. 

 

157. În frazele: 

1
0
 A plecat în noaptea când nu era lună pe cer 

2
0
 Pleacă la noapte, când răsare luna, subordonatele sunt: 

a) CT, CT; 

b) AT, AT; 

c) CZ, CT; 

d) AT, CDŢ; 

e) AT, CT. 

 

158. Subordonatele din frazele: 

1
0
 Pleacă după ce mănâncă 

2
0
 Pleacă după ce nu are sunt: 

a) CT, CS; 

b) CT, CT; 
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c) CT, CZ; 

d) CV, CS; 

e) CDŢ, CS. 

 

159. În frazele: 

1
0
 Scrie fără să greşească 

2
0
 A rezolvat grilele corect, fără să ştie prea multă gramatică subordonatele sunt: 

a) CM, CM; 

b) CM, CV; 

c) CV, CM; 

d) CS, CV; 

e) CM, CDŢ. 

 

160. În fraza: De rea ce era, ne enerva pe toţi, există o subordonată: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CZ; 

e) CI. 

 

161. Subordonatele din exemplele: 

1
0
 Acasă a ajuns cum a putut 

2
0
 Cum ai face, tot e rău sunt: 

a)CM, CM; 

b) CV, CV; 

c) PR, CV; 

d) CM, CV; 

e) CV, CM. 

 

162. Subordonatele din frazele: 

1
0
 Vorbeşte româneşte ca şi cum ar fi român 

2
0
 A se întâlni cu ea e ca şi cum ar răsări soarele sunt: 

a)CM, CM; 

b) CDŢ, CM; 

c) CM, CDŢ; 

d) PR, CM; 

e) CM, PR: 

 

163. În fraza: Când mănânci atât, sigur că te îngraşi, subordonatele sunt: 

a) CZ, SB; 

b) CT, SB; 

c) CZ, CD; 

d) CDŢ, CD; 

e) CZ, PR. 

 

164. Propoziţiile din fraza: A alergat prea mult, de aceea a şi obosit aşa de rău, sunt: 

a) P, CZ; 

b) P, P; 

c) CZ, P; 

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

 

165. Subordonata din fraza: Cum era prea întuneric, nu se vedea nimic este: 

a) CT; 

b) CM; 

c) CZ; 

d) CI; 

e) CNS. 

 

166. În fraza: Unde se ştia răutăcios, nu vorbea cu nimeni, subordonata este: 

a) CL; 

b) CV; 

c) CDŢ; 

d) CZ; 

e) CS. 

 

167. Subordonata din fraza: Gardul e ca să nu iasă câinii din curte este: 

a) PR; 

b) CI; 

c) CM; 

d) CNS; 

e) CS. 

 

168. În fraza: Şi dacă această suferinţă era atât de mare, de ce n-ai făcut nici un 

demers să ne împăcăm, subordonatele sunt: 

a) CZ, CS; 

b) CZ, AT; 

c) CT, CNS; 

d) CZ, CNS; 

e) CZ, CI. 

 

169. Subordonatele introduse prin să din exemplul  

"Şi dacă ramuri bat în geam 

 Şi se cutremur plopii 

E ca în minte să te am 

Şi-ncet să mi te apropii" sunt: 

a) PR, PR; 

b) CS, CS; 

c) CZ, CZ; 

d) CS, CS; 

e)SB, SB. 

 

170. În fraza: Ea s-a decis în ultimul moment să vină cu maşina să mă ia de acasă 

subordonatele sunt: 

a) CS, CS; 

b)CI, CI; 

c) CI, CS; 

d) CD, CS; 

e) CD, CI. 
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171. În frazele: 

1
0
 M-am temut ca nu cumva să se supere 

2
0
 I-am anunţat din timp ca nu cumva să se supere 

3
0
 Spune-le, ca nu cumva să se supere subordonatele sunt: 

a) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CI; 

b) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CS; 

c) 1
0
 CI, 2

0
 CS, 3

0
 CD; 

d) 1
0
 CI, 2

0
, 3

0
 CS; 

e) 1
0
 CZ, 2

0
, 3

0
 CS. 

 

172. Subordonatele din fraza: A plecat din timp ca, şi dacă întârzie să vă întâlniţi 

sunt: 

a) CDŢ, CS; 

b) CV, CI; 

c) CZ, CI; 

d) CZ, CS; 

e) CZ, CV. 

 

173. Subordonata din fraza: Când m-aş scula aşa devreme ca tine, aş face astenie 

este: 

a)CDŢ; 

b) CV; 

c) CM; 

d) CT; 

e) CI. 

 

174. În fraza: De eşti tu acela, nu-ţi sunt mamă eu, subordonata este: 

a) CZ; 

b) CDŢ; 

c) CV; 

d) CI; 

e) CT. 

 

175. Propoziţiile din fraza: Bine faci, bine găseşti sunt: 

a) P, P; 

b) CI; 

c) P, CDŢ; 

d) P, CZ; 

e) P, CNS. 

 

176. Propoziţiile din fraza: N-avea pereche în sat, atât era de frumoasă sunt: 

a) P,P; 

b) P, CNS; 

c) CV, P; 

d) CNS, P; 

e) CZ, P. 

 

177. Subordonata din fraza: Toţi prietenii mi-au adus atâtea flori, de mi-e casa plină 

este: 

a) CV; 
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b) AT; 

c) CI; 

d) CZ; 

e) CNS. 

 

178. Subordonatele din fraza: I-au dat atâta mâncare, de a trebuit să mai dea şi altora 

sunt: 

a) CNS, SB; 

b) CZ, SB; 

c) CNS, CD; 

d) CI, SB; 

e) CDŢ, SB. 

 

179. În fraza: Cu aur de m-ar cumpăra, şi nu l-aş lua de bărbat, propoziţiile sunt: 

a) P, P; 

b) CV, P; 

c) CDŢ, P; 

d) P, CV; 

e) CNS, P. 

 

180. Subordonatele din fraza: S-o tai şi sare să-i pui pe răni, şi tot nu te crede sunt: 

a) CD, CD; 

b) CI, CI; 

c) CDŢ, CDŢ; 

d) CV, CV; 

e) CT, CT. 

 

181. În exemplele: 

1
0
 Cât îmi eşti de dragă, ştie doar inima mea 

2
0
 Cât îmi eşti de dragă, şi nu te iert, subordonatele sunt: 

a) CD, CD; 

b) CM, CM; 

c) CD, CV; 

d) CV, CD; 

e) CD, CZ. 

 

182. Subordonatele din frazele: 

1
0
 Fără să se gândească, n-ar putea rezolva problema 

2
0
 Răspunde fără să se gândească sunt: 

a) CM, CM; 

b) CDŢ, CDŢ; 

c) CV, CV; 

d) CV, CM; 

e) CDŢ, CM. 

 

183. În fraza: Vrei, nu vrei, bea, Grigore, agheasmă, propoziţiile sunt: 

a) P, P, P; 

b) CV, CV, P; 

c) CDŢ, CDŢ, P; 

d) CV, CDŢ, P; 
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e) CDŢ, CV, P. 

 

184. În fraza: Mergi până oboseşti, subordonata este: 

a) CT; 

b) CM; 

c) CNS; 

d) CV; 

e) CL. 

 

185. Elementul de relaţie din fraza: A plecat mai înainte ca să vii tu este: 

a) să; 

b) ca să; 

c) înainte să; 

d) înainte ca să; 

e) mai înainte ca să. 

 

186. Subordonata din fraza: Bucătarul nostru era prea neşlefuit ca să poată pregăti o 

masă aşa de subţire este: 

a) CS; 

b) CNS; 

c) CI; 

d) CDŢ; 

e) CM. 

 

187. Subordonatele din fraza: Când aş spune tot ce ştiu, altfel ar sta lucrurile sunt: 

a) CT, CD; 

b) CT, AT; 

c) CDŢ, AT; 

d) CV, CD; 

e) CV, AT. 

 

188. În fraza: Dar atât nu e de ajuns, ca să ne reducă pofta de mâncare sunordonatele 

sunt: 

a) PR; 

b) CI; 

c) CS; 

d) CNS; 

e) SB. 

 

189. Subordonata din fraza: Era aşa de întuneric, de nu mai vedeai la doi paşi înainte 

este: 

a) CT; 

b) AT; 

c) CDŢ; 

d) CM; 

e) CNS. 

 

190. În fraza: Să-l facă de râs acum, îşi punea în cap toţi cunoscuţii subordonatele 

sunt: 

a) CDŢ; 
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b) CI; 

c) CM; 

d) CV; 

e) CZ. 

 

191. Propoziţiile din fraza: Rău faci, rău găseşti sunt: 

a) P, P; 

b) CDŢ, P; 

c) P, CDŢ; 

d) P, CM; 

e) CM, P. 

 

192. În frazele: 

1
0
 Fă oricum vrei 

2
0
 Oricum te-ai purta, nu te mai iert 

3
0
 În viaţă nu poţi fi oricum doreşti, subordonatele sunt: 

a) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CM; 

b) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CV; 

c) 1
0
 CM, 2

0
 CV, 3

0
 PR; 

d) 1
0
, 3

0
 CM, 2

0
 CV; 

e) 1
0
, 3

0
 PR, 2

0
 CV. 

 

193. În fraza: De vreme ce nu poţi, nu e cazul să  doreşti mai mult, subordonata 

subliniată este: 

a) CT;  

b) SB; 

c) CM; 

d) CZ; 

e) CDŢ. 

 

194. Subordonatele din frazele: 

1
0
 Unde e prea frig afară, nu se plimbă 

2
0
 Unde-l pui acolo rămâne 

3
0
 Unde l-ai pune, tot nu-i bine, sunt: 

a) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CZ; 

b) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CL; 

c) 1
0
, 2

0
, 3

0
 CV; 

d) 1
0
, 2

0
 CZ, 3

0
 CV; 

e) 1
0
 CZ, 2

0
 CL, 3

0
 CV. 

 

195. În fraza: Începe cu ce i se pare mai uşor, subordonata este: 

a) CI; 

b) CM; 

c) CD; 

d) SB; 

e) CDŢ. 

 

 196. Subordonata din fraza: Totul s-a aflat din ce i-ai destăinuit este: 

a) CL; 

b) CI; 
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c) CM; 

d) CD; 

e) CDŢ. 

 

197. Subordonata din fraza: El se mai hotărâse cândva să nu mai meargă acolo este: 

a) CS; 

b) CD; 

c) CDŢ; 

d) CM; 

e) CI. 

 

198. Subordonata din fraza: I se întâmplaseră atâtea în ultimul timp încât ajunsese să 

nu mai creadă în nimic este: 

a) PR; 

b) CI; 

c) CD; 

d) CL; 

e) CM. 

 

199. Propoziţiile din fraza: Ce ne-a dezamăgit mai mult la el e cum s-a purtat cu foştii 

colegi, sunt: 

a) CD, P, PR; 

b) SB, P, PR; 

c) SB, P, CM; 

d) SB, P, CV; 

e) PR, P, SB. 

 

200. În fraza: Nu era nici o cale să mai mascheze adevărul, subordonata este: 

a) SB; 

b) CI; 

c) AT; 

d) CNS; 

e) CDŢ. 

 

201. Subordonatele din fraza: Atunci i s-a părut că trupul ei se risipea în aer de nu 

rămâneau decât oasele sunt: 

a) SB, CNS; 

b) PR, CNS; 

c) SB, AT; 

d) CD, AT; 

e) CD, CDŢ. 

 

202. Subordonata din fraza Ceea ce, în alte împrejurări, s-ar fi putut numi faţă era o 

alcătuire, împocişală de ciolane este: 

a) PR; 

b) SB; 

c) CD; 

d) CI; 

e) CZ. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 34 

203. Subordonata din fraza: E adevărat că cititul îndelungat are de multe ori şi 

urmări rele este: 

a) CZ; 

c) CDŢ; 

c) SB; 

d) CD; 

e) CI. 

 

204. În fraza: Ca să ai ceva pentru totdeauna trebuie să rumegi în tine, subordonatele 

sunt: 

a) CZ, SB; 

b) CS, CD; 

c) CNS, CD; 

d) CS, SB; 

e) CS, PR. 

 

205. Propoziţiile din fraza: Se zice că dacă moare cineva, trage după sine şi pe alţii, 

sunt: 

a) P, CD, CDŢ; 

b) P, PR, CDŢ; 

c) P, SB, CI; 

d) P, SB, CT; 

e) P, SB, CDŢ; 

 

206. Propoziţiile din fraza: Dacă el s-ar fi gândit mai bine la nestatornicia lucrurilor 

omeneşti, negreşit că s-ar fi oprit aici sunt: 

a) CDŢ, P, SB; 

b) CT, P, SB; 

c) CDŢ, P, CD; 

d) CT, P, SB; 

e) CDŢ, P, CI. 

 

207. Propoziţiile din fraza: Nu puteam să ne dumirim dacă ceea ce înşine facem e 

lucru aievea sunt: 

a) P, CD, CD, SB; 

b) P, CD, CI, SB; 

c) P, CS, CI, SB; 

d) P, CD, CDŢ, SB; 

e) P, CD, CV, SB. 

 

208. Subordonata din fraza: Mi s-a părut că mânia mea i-ar sfărâma nervii, este:  

a) CM; 

b) CZ; 

c) SB; 

d) PR; 

e) CI. 

 

209. Subordonatele din fraza: Am ajuns să cred că nu e  nimic în lume, care să 

impresioneze pe om în prea mult bine sau prea mult rău sunt: 

a) CM, CD, AT; 
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b) CI, CD, AT; 

c) CL, CD, AT; 

d) PR, CD, AT; 

e) CNS, CD, AT. 

 

210. În fraza: Soarele împrăştia raze palide, care păreau că abia răzbesc prin ceaţă 

subordonatele sunt: 

a) AT, CM; 

b) AT, CD; 

c) AT, SB; 

d) AT, CDŢ;  

e) AT, PR. 

 

211. Subordonatele introduse prin să din fraza Se ducea repede să-i comunice 

bătrânului că părerea lui ar fi să profite de ezitările ţăranilor sunt: 

a) CI, SB; 

b) CS, PR; 

c) CI, PR; 

d) CZ, CD; 

e) CS, CD. 

 

212. Subordonata din fraza: Taina e să nu deznădăjduieşti la cea dintâi dezamăgire 

este: 

a) CD; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CS; 

e) CNS. 

 

213. Subordonata introdusă prin să din fraza: Adevărul e că Burghezia şi moşierimea 

tindeau la ce oră să câştige adeziuni în rândurile micii burghezii este: 

a) CD; 

b) AT; 

c) CI; 

d) CS; 

e) CM. 

 

214. Subordonata introdusă prin că din fraza: Părea că e cineva pe mine care-mi 

stinge suflarea este: 

a) PR; 

b) CM; 

c)CI; 

d) SB; 

e) CZ. 

 

215. Propoziţiile din fraza: Soluţia litigioasă trebuie s-o dea analogia, adică trebuie 

să ne orientăm după cazurile similare, dar nelitigioase sunt: 

a) P, P, SB, SB; 

b) P, SB, P, CD; 

c) P, APOZ, CS, SB; 
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d) P, P, CM, SB; 

e) SB, P, APOZ, SB. 

 

216. Subordonata introdusă prin să din fraza: Când ocheam cu puşca, aveam o 

singură preocupare: să las pe cel ochit la pământ, fără ajutor, este: 

a) APOZ; 

b) AT; 

c) CS; 

d) CD; 

e) CNS. 

 

217. Subordonatele  din fraza: În şcoală văd că suntem umbre fără voinţă care facem 

ceea ce ne e dat să facem sunt: 

a) CD, AT, PR; 

b) CD, AT, CD, SB; 

c) CD, AT, CI; 

d) CZ, AT, SB; 

e) CDŢ, AT, SB. 

 

218. Subordonata din versurile: A, nu mă mir că ţi se dete / O zodie atât de tristă este: 

a) CZ; 

b) CD; 

c) CI; 

d) CDŢ; 

e CNS. 

 

219. Subordonatele din fraza: Ne gândeam că poate şi-a găsit soţia şi ne sileam s-o 

recunoaştem de pe cântec sunt: 

a) CD, CD; 

b) CI, CS; 

c) CI, CD; 

d) CI, CI; 

e) CI, CNS. 

 

220. Subordonatele din fraza: Dacă ar exista duhuri rele, sunt sigur că n-ar putea da 

dovadă de o mai mare sete de distrugere, sunt: 

a) CDŢ, CZ; 

b) CT, CI; 

c) CDŢ, CD; 

d) CT, CZ;  

e) CDŢ, CI. 

 

221. În fraza: Aşteptă în cămara lui până să se însereze, şi cum s-a înserat, ieşi din 

cetate, subordonatele sunt: 

a) CT, CT; 

b) CD, CT; 

c) CD, CZ; 

d) CS, CT; 

e) CS, CZ. 
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222. Subordonatele din fraza: Cu cât mă cufund mai adânc în puful dulce al somnului, 

cu atât ştiu mai bine că dorm sunt: 

a) CM, CZ; 

b) CM, CD; 

c) CZ, CD; 

d) CZ, CZ; 

e) CM, CI. 

 

223. Subordonatele introduse prin să din fraza: I-an stai oleacă, să te duc eu la tată-

tău şi să văd dacă el te-a trimis cu pupăzi de vânzare să spurci iarmarocul? sunt: 

a) CS, CS, CS; 

b) CZ, CZ; CS; 

c) CI, CI, CI; 

d) CS, CS, CNS; 

e) CI, CI, CNS. 

 

224. În fraza: Un grădinar hrănea lângă coliba lui un şarpe şi viind vremea iernii ca 

să nu îngheţe afară, îl băgă în sân să-l încălzească, subordonatele sunt: 

a) AT, CS; 

b) AT, CNS; 

c) CS, CS; 

d) CS, CNS; 

e) CZ, CNS. 

 

225. Subordonatele din fraza: Deodată deteră într-un ostrov nisipos, unde se 

împotmoliră amândoi de nu se mai puteau întoarce nici unul, nici altul sunt: 

a) CL, CS; 

b) AT, CS; 

c) AT, AT; 

d) AT, CNS; 

e) CL, CS. 

 

226. Subordonatele din  fraza: Acceptă, te rog, să ne întoarcem cu sute de ani înapoi, 

ca să ne încredinţăm cum că vânătorile cu acompaniament nu sunt o deşartă 

închipuire sunt: 

a) CD, CS, CI; 

b) CS, CS, CI; 

c) CD, CNS, CI; 

d) CD, CI, CI; 

e) CD, CS, CD. 

 

227. În fraza: Voi umple plosca cu apă, ca să avem de drum, că mai încolo nu prea 

mai sunt fântâni, subordonatele sunt: 

a) CNS, CZ; 

b) CS, CZ; 

c) AT, CZ; 

d) CI, CZ; 

e) CI, CI. 
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228. Subordonata din fraza: În ziua următoare vrajba s-a lăţit, că era târg la Rodna 

este: 

a) CNS; 

b) CI; 

c) CZ; 

d) CM; 

e) CDŢ. 

 

229. Subordonatele din  fraza:  Bine ar fi să poată merge cât mai mulţi, ca să vază 

boierii că întreg norodul cere pământ sunt: 

a)CD, CS, CD; 

b) PR, CS, CD; 

c) CD, CNS, CD; 

d) SB, CS, CD; 

e) CI, CS, CD. 

 

230. Subordonata introdusă prin oricât din fraza: Numai scriitor ştiu că oricât aş vrea, 

n-aş putea deveni niciodată este: 

a) CM; 

b) CI; 

c) CZ; 

d) CD; 

e) CV. 

 

231. În fraza: Prîslea mai strânse o dată pe zmeu de-i pârâiră oasele, subordonata 

este: 

a)CNS; 

b) CS; 

c) CI; 

d) CM; 

e) CZ. 

 

232. În fraza: Biata babă, slabă şi stâlcită în bătaie cum era, căzu la pat bolnavă de 

moarte, subordonata este: 

a) AT; 

b) CM; 

c) CT; 

d) CV; 

e) CI. 

 

233. Subordonatele din  fraza: Dar deodată păru că gaura din cer devenea din ce în 

ce mai largă, că prin ea se vedea deasupra boltei albastre, sunt: 

a) CM, CNS; 

b) PR, CNS; 

c) SB, CNS; 

d) SB, CZ; 

e) CD, CNS. 

 

234. Subordonata introdusă prin de din fraza: De vor fi atacaţi, vor şti ce să facă cei 

rămaşi în urmă, este: 
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a) CI; 

b) CT; 

c) CZ; 

d) CDŢ; 

e) CNS. 

 

235. Subordonatele din fraza: Un câine se împrietenise cu un cucoş, iar dacă se 

întâmplă să însereze în vreun codru, cucoşul se suia în copac, sunt: 

a) CDŢ, CD; 

b) CT, CD; 

c) CV, SB; 

d) CV, CD; 

e) CDŢ, SB. 

 

236. Subordonata introdusă prin de din fraza: Lăsase acasă două calfe să-i ascundă 

bine cojoacele rămase, că de nu, face altele din pielea lor, este: 

a) CDŢ; 

b) CV; 

c) CI; 

d) CZ; 

e) CNS. 

 

237. În fraza: S-ar părea că dându-şi fiecare seama de esenţa propriei vieţi, încearcă 

să se influenţeze reciproc, subordonatele sunt: 

a) CD, CD; 

b) SB, CD; 

c) CI, CD; 

d) CV, CD; 

e) SB, CS. 

 

238. Propoziţia subliniată din fraza: Seara, fără să-l îndemne nimeni, a adus câteva 

braţe de lemne este: 

a) P/nc; 

b) CV; 

c) CM; 

d) CDŢ;  

e) AT. 

 

239. Subordonatele din fraza:  Omul trebuie să fie tare şi curajos când i se întâmplă 

vreo nenorocire, că fiind dimpotrivă slab şi fricos, se va pierde cu totul sunt: 

a) SB, CDŢ, CZ; 

b) CD, CT, CDŢ; 

c) PR, CT, CZ; 

d) SB, CT, CZ; 

e) CD, CDŢ, CD. 

 

240. În fraza: Iată de ce G. Călinescu poate susţine fără să se contrazică de fel că 

scriitorul este un anxios permanent preocupat, subordonatele sunt: 

a) CI, CM, CD; 

b) CD, CV, AT; 
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c) CZ, CM, CD; 

d) CS, CM, CD; 

e) CD, CV, CD., 

 

241. Subordonatele din fraza: Şi-a plimbat ochii în jur fără să ne vadă, că privirea lui  

dintr-o dată se cufundase în alt timp sunt: 

a) CM, CZ; 

b) CV, CZ; 

c) CI, CZ; 

d) CM, CNS; 

e) CI, CNS. 

 

242. Subordonata din fraza: Adevărul e că niciodată nu s-a zidit în Moldova atât de 

mult, marcându-se profilul unei epoci este: 

a) CD; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CZ; 

e) CDŢ. 

 

243. Subordonatele din fraza: Şi chiar Mara să fii, te moi când simţi că e bine să fii 

om în lumea aceasta sunt: 

a) CDŢ, CZ, CD, SB; 

b) CV, CDŢ, CD, SB;  

c) CV, CT, CD, SB; 

d) CV, CT, CD, CD; 

e) CV, CT, CT, CI. 

 

244. Subordonatele din fraza: Cine nu cunoaşte nevoia legii nu cunoaşte slobozenia, 

că nu poate fi slobozenie fără lege sunt: 

a) SB, CND; 

b) SB, CDŢ; 

c) SB, CI; 

d) SB, CZ; 

e) SB, CM. 

 

245. Subordonatele subliniate din fraza: Atunci jură-mi pe ascuţişul paloşului tău că-

mi vei da ascultare ... chiar şi-n foc de ţi-aş zice să te arunci sunt: 

a) CI, CDŢ; 

b) CZ, CV; 

c) CI, CNS; 

d) CM, CV; 

e) CD, CV. 

 

246. Subordonata introdusă prin să din fraza: Să ştii, Ivane, că de acum înainte ai să 

fii bucuros să mori, este: 

a) CI; 

b) CD; 

c) CZ; 

d) CS; 
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e) CM. 

 

247. Subordonatele din fraza: Acum e rândul ei să-l privească cu dorinţa de a citi în 

faţa lui cât adevăr e în cuvinte sunt: 

a) CD, CM; 

b) CI, CD; 

c) CS, CM; 

d) SB, CD; 

e) PR, CD. 

 

248. Subordonatele din fraza: Nu-i venea să creadă şi nu putea să-şi dea seama dacă 

simţământul ei viu e bucurie, sunt: 

a) CD, CD, CZ; 

b) SB, CD, CDŢ; 

c) SB, CD, CI; 

d) PR, CD, CI; 

e) CM, CD, CI. 

 

249. Subordonatele din fraza: Atâta meşteşug puse în vorbirea sa, că împăratul crezu 

că pe nedrept ar fi să omoare pe acei oameni, sunt: 

a) CNS, CD, CD; 

b) CZ, CD, SB; 

c) CNS, CD, CI; 

d) CNS, CD, SB; 

e) CI, CD, SB. 

 

250. Subordonatele din fraza: Dar ce rău ţi-am făcut eu de mă pierzi aşa cu asuprire, 

că nimeni nu va şti de pieirea mea, sunt: 

a) CZ, CZ; 

b) CI, CZ; 

c) CI, CNS; 

d) CNS, CDŢ; 

e) CNS, CZ. 

 

251. În fraza: Şi nu mi-ar fi necaz de mi-ar fi moartea de la niscai dobitoace harnice, 

cum sunt caii sau boii, subordonata introdusă prin de este: 

a) CDŢ; 

b) CI; 

c) CNS; 

d) CZ; 

e) CD. 

 

252. Subordonatele din fraza: ...iar dacă fu silit ca să treacă, trecu şi fata îl lovi cu 

mărul, sunt: 

a) CZ, CD; 

b) CDŢ, CI; 

c) CZ, CI; 

d) CZ, CS; 

e) CI, CS. 
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253. Subordonata din fraza: Subprefectul se hotărî de astă dată să nu mai fie slab, 

este: 

a)CD;  

b) CI; 

c) CM; 

d) CS; 

e) CNS. 

 

254. Subordonata din fraza: Se aşezară sub un copac stufos să se adăpostească puţin 

de arşiţa soarelui, este: 

a) CI; 

b) CM; 

c) CS; 

d) CNS; 

e) CZ. 

 

255. În fraza: Nu ştiu de ce mi se părea mie că lumea nu poate încăpea un om aşa 

supărăcios, în stare să te bată la palmă pentru cea mai mică mişcare, subordonatele 

sunt: 

a) CD, CD, CI; 

b) CI, CD, CI; 

c) CD, SB. CM; 

d) CD, SB. CI; 

e) CZ, SB, CI. 

 

256. Subordonata din fraza: Mă miram grozav cum zgomotul străzii nu-l scoate din 

răbdări, este: 

a) CM; 

b) CT; 

c) CZ; 

d) CD; 

e) CI. 

 

257. Primele două subordonate din fraza: Du-te îndată să mi-o aduci, şi dacă vei 

izbuti, pe cinstea mea împărătească mă jur că te fac sfetnicul cel dintâi, sunt: 

a) CI, CDŢ; 

b) CNS, CDŢ; 

c) CS, CZ; 

d) CI, CZ; 

e) CS, CDŢ. 

 

258. Subordonatele din fraza: Ce ţi-a ieşi înainte întâi şi întâi, de-a fi om, de-a fi şerpe 

pune-l în traistă, sunt: 

a) CD, CV, CV; 

b) SB, CV, CV; 

c) CD, CDŢ, CDŢ; 

d) CD, CZ, CZ;  

e) CD, CM, CM. 
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259. Subordonatele din fraza: Ia adu-ţi aminte ce ţi-am spus odată, că şi asta, cât îi de 

bună şi blajină, tot are o  coastă de drac într-însa, sunt: 

a) CD, CM; 

b) CI, CV; 

c) CZ, CV; 

d) CD, CNS; 

 

260. Subordonatele din fraza: Era într-o pădure cu copaci groşi şi înalţi, de nu le 

puteai vedea vârfurile să fi avut cinci perechi de ochi, sunt: 

a) CM, CDŢ; 

b) CNS, CI; 

c) CNS, CV; 

d) AT, CV; 

e) CM, CV; 

e) CI, CDŢ. 

 

261. Subordonatele din fraza: Cum au ajuns ţăranii în Iaşi, boierii au pus mână de la 

mână să-i îmbrace frumos de se mirau ţăranii ce berechet i-a găsit, sunt: 

a)CM, CI, CNS, CD; 

b) CT, CS, CNS, CD; 

c) CZ, CS, CNS, CD; 

d) CT, CS, CNS, CI; 

e) CV, CI, CNS, CI. 

 

262. Subordonatele din fraza: Dar se vede că nici poftea el una aşa, de vreme ce nu-şi 

astâmpăra gura cătră mai marii săi, sunt: 

a) SB, CT; 

b) CD, CZ; 

c) CI, CZ; 

d) CZ, CZ; 

e) SB, CZ. 

 

263. În fraza: Câteodată îi venea să strige în gura mare că de acum poate avea şi 

pământ şi de toate, numai să vrea dânsul subordonatele sunt: 

a) SB, CD, CDŢ; 

b) CD, CD, CS; 

c) SB, CD, CZ; 

d) CI, CD, CDŢ; 

e)  SB, CV, CDŢ. 

 

264. Subordonata din fraza: Ce minunat ar fi, excelenţă, dacă inima şi creierul ar fi 

rămas împreună, îngemănate, este: 

a) CI;  

b) SB; 

c) CD; 

d) CZ; 

e) CV. 

 

265. Subordonatele din fraza: Se înţelege că atunci trebuie să ne despărţim sunt: 

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

c) SB, SB; 

d) CD, CD; 

e) CD, sb. 

 

266. Subordonatele din fraza: Îl rugă frumos să-i deschidă şi lui capul, că el e prost şi 

nu se dumireşte în niciun chip cum de nu se poate el mântui de această datorie sunt: 

a)CSm CZ, CZ, CM; 

b) CD, CV, CV, CI; 

c) CD, CDŢ, CDŢ, CM; 

d) CD, CZ, CZ, CI; 

e) CI, CZ, CZ, CI. 

 

267. Subordonatele din fraza:  Îmi place să am astfel impresia că m-am închis ca să 

nu fiu tulburată sunt: 

a) CD, CI, CS; 

b) CD, AT, CNS; 

c) SB, CI, CNS; 

d) SB, CI, CZ; 

e) SB, AT, CS. 

 

268. Subordonata introdusă prin că din fraza: E de presupus că tocmai cei mândri 

sunt cei care suferă cu adevărat, este: 

a) SB; 

b) CD; 

c) CI; 

d) CZ; 

e) CDŢ. 

 

269. Subordonatele din fraza:  Mă întreb uneori dacă nu cumva, oricine vorbeşte 

despre dragoste n-ar trebui să evite să vorbească în numele celorlalţi, sunt: 

a) CDŢ, SB, SB, CD; 

b) CD, SB, SB, CD; 

c) CI, SB, SB, CD; 

d) CD, CV, SB, CD; 

e) CZ, CV, SB, CD. 

 

270. Subordonata fin fraza: Icoana ei se adumbreşte aşa duios că nu o pot întregi 

decât prin lacrimi este: 

a) CZ; 

b) CV; 

c) CNS; 

d) CI; 

e) CM. 

 

271. În fraza: Ori de câte ori m-am aflat din nou la ţară încă o dată mi-am dat seama 

că puterea lor numai electricitatea poate s-o învingă, subordonatele sunt: 

a) CM, CD, CD; 

b) CT, CD, CD; 

c) CT, CZ, CI; 
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d) CT, CI, CI; 

e) CT, CI, CS. 

 

272. Subordonata din fraza: Am fost silit să mă opresc aici este: 

a) CD; 

b) CS; 

c) CNS; 

d) CZ; 

e) CI. 

 

273. Propoziţiile din fraza: Să ştii că pe harta asta a lor, fie că au o hartă ca asta, fie 

că n-au, numele lui Anton e trecut cu albastru sunt: 

a) P, CD, CV, CV; 

b) P, CD, P, P; 

c) P,  CD, CDŢ, CDŢ; 

d) P, CD, CZ, CZ; 

e) P, CD, CI, CI. 

 

274. Subordonatele din fraza: N-am să mai viu pe aici să-mi stric gleznele prin cele 

băltoace, că voi nu-mi cumpăraţi altele sunt: 

a) CI, CZ; 

b) CNS, CZ; 

c) CDŢ, CZ; 

d) CNS, CI; 

e) CM, CZ. 

 

275. Subordonatele din fraza: De va fugi, să-l giniţi până îl veţi prinde şi să-l aduceţi 

la mine, că am auzit că este cuminte şi înţelept sunt: 

a) CT, CT, CZ, CD; 

b) CDŢ, CT, CZ, CD; 

c) CZ, CT, CZ, CD; 

d) CV, CT, CZ, CD; 

e) CDŢ, CT, CI, CD. 

 

276. Subordonata din fraza: Iar el, deşteptându-se a mers la locul arătat să caute 

aurul, este: 

a) CI; 

b) CNS; 

c) CS; 

d) AT; 

e) CZ. 

 

277. În fraza: ... şi-l mâncă aşa de iute şi cu aşa poftă, de-ţi părea că nici pe-o măsea 

n-are ce pune, subordonatele sunt: 

a) CI, CD; 

b) CNS, PR; 

c) CNS, CM; 

d) CNS, SB; 

e) CNS, CD. 
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278. În fraza: Ceea ce mă speria şi mai rău era că străinul nu părea să fie nici el în 

apele sale, subordonatele sunt: 

a) SB, CZ, CD; 

b) SB, PR, CD; 

c) SB, PR, CM; 

d)  SB, CD, PR; 

e) SB, PR, PR. 

 

279. Subordonatele din fraza: A fost scris să fie să ne împrietenim fulgerător sunt: 

a) SB, SB; 

b) SB, PR; 

c)SB, CD; 

d) SB, CM; 

e) SB, CNS. 

 

280. Subordonatele din fraza: Oricât i s-ar fi spus prinţesei că tinerii din vremea 

noastră trebuie să-şi făurească singuri soarta, ea nu putea crede una ca asta sunt: 

a) CV, CD, SB; 

b) CV, SB, SB; 

c) CM, CD, SB; 

d) CV, SB, CD; 

e) CM, SB, CD. 

 

281. Subordonata din fraza:  Un surâs dăruit e un lucru prea frumos ca să fie măsurat 

cu vreum echivalent este: 

a) CI; 

b) CM; 

c) CNS; 

d) CZ; 

e) CDŢ. 

 

282. Subordonatele din fraza:  Câtă vreme fusese în stare să spumege împotriva 

gloatei, fusese foarte înveselitor sunt: 

a) CT, CD; 

b) CZ, CD; 

c) CT, CM; 

d) CT, CI; 

e) CDŢ, CI. 

 

283. Subordonata din fraza: Îi părea rău lui Ghiţă că grăieşte aceste cuvinte, este: 

a) CZ; 

b) SB; 

c) CM; 

d) PR; 

e) CI. 

 

284. În fraza: Ca să ajungă să-şi dea licenţa, îşi vânduse ca S. umbra unui director 

omnipotent, subordonatele sunt: 

a) CS, PR; 

b) CS, CI; 
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c) CS, CM; 

d) CZ, PR; 

e) CZ, CI. 

 

285. Subordonatele din fraza: Mă gândii să spun că treaba nu-i cum spune el, sunt: 

a) CD, CM; 

b) CI, PR; 

c) CD, PR; 

d) CI, CM; 

e) CS, PR. 

 

286. Subordonatele din fraza: Ca să-mi dea şi mie o ocupaţie, mi-au dat pe 

"voluntari", ca să ţin şcoală cu ei sunt: 

a) CS, CNS; 

b) CZ, CS; 

c) CS, CS; 

d) CS, CI; 

e) CS, CZ. 

 

287. Subordonatele din fraza: Sunt atâtea ceasuri în viaţă când, ca să poţi fi cu 

adevărat mulţumit, simţi nevoia de singurătate, sunt: 

a) CT, CS; 

b) CT, CZ; 

c) AT, CDŢ; 

d) AT, CS; 

e) AT, CZ. 

 

288. În fraza: Nu m-aş fi oprit pe loc ca să-i studiez nici măcar o jumătate de zi, că 

nu-mi puteam scurta concediul, sunt: 

a) CI, CZ; 

b) CZ, CI; 

c) AT, CZ; 

d) CNS, CZ; 

e) CS, CZ. 

 

289. Subordonata introdusă prin de din fraza: Şi acuma, de n-ar fi chelia şi şuviţa albă 

în barbă, nu aş băga de seamă că mai am numai un an până la aşa zisa maturitate, 

este: 

a) CDŢ; 

b) CV; 

c) CZ; 

d) CI; 

e) CT. 

 

290. Subordonatele din fraza: Ceea ce căuta să evite oficialitatea, ca să nu ne spună 

adevărul, aflam totuşi pe alte căi, sunt: 

a) SB, CD, CS; 

b) CD, CD, CS; 

c) CD, SB, CS; 

d) CD, CD, CI; 
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e) CD, CD, CZ. 

 

291. Propoziţiile din fraza: Cred şi eu că te poţi îndrăgosti fără să-ţi dai seama de ce  

sunt: 

a) P, CD, CV; 

b) P, CD, CM. 

c) P, CD, CM, CI; 

d) P, CD, CM, CD; 

e) P, CD, CV, CS. 

 

292. Subordonatele din fraza: Urma să mă conving dacă a fost ce-mi relatase el, sunt: 

a) CD, CI, PR; 

b) SB, CD, PR; 

c) CD, CD, SB; 

d) SB, CI, SB; 

e) SB, CI, PR. 

 

293. Subordonata din fraza: M-am săturat să-i tot aud vorbind de război, este: 

a) CD; 

b) CZ; 

c) CS; 

d) CDŢ; 

e) CI. 

 

294. Subordonatele din fraza: Oricât s-a chinuit să scoată o vorbă nouă de la el, a 

fost în zadar să-l convingă sunt: 

a) CV, CI, SB; 

b) CM, CD, SB; 

c) CV, CD, SB; 

c) CV, CS, PR; 

d) CV, CI, CD: 

e) CM, CI, PR. 

 

295. Subordonata din fraza: E de asemenea la fel de sigur că această răzbunătoare 

suverană acorda toată favoarea ei numai oamenilor de la Curte, este: 

a) CD; 

b) CI; 

c) CZ; 

d) CM; 

e) CDŢ. 

 

296. Subordonata introdusă prin să din fraza: Era curios să ştie ce are Mihai de gând 

este: 

a) CD; 

b) SB; 

c) CI; 

d) CS; 

e) CNS. 
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297. Subordonatele din fraza: Poteca nu-i de noi, fie că-i păzită, fie că nu, că, de-o 

luăm pe-acolo, ne sugrumă ca pe miei sunt: 

a) CV, CV, CZ, CI; 

b) CV, CV, CZ, CZ; 

c) CI, CI, CZ, CDŢ; 

d) CV, CV, CZ, CDŢ; 

e) CI, CI, CZ, CNS. 

 

298. Subordonata din fraza: Mă tem că s-ar putea interpreta drept un gest de 

necuviinţă este: 

a) CZ; 

b) CM; 

c) CDŢ; 

d) CD; 

e) CI. 

 

299. În fraza: Cu siguranţă că n-ai să te poţi obişnui să faci instrucţie cu toţi 

burghezii ăştia, subordonatele sunt: 

a) SB, CI; 

b) SB, CD; 

c) CD, CD; 

d) CM, CI; 

e) SB, CNS. 

 

300. Subordonatele din fraza: Ca să nu dăm naştere la comentarii, m-ar bucura dacă 

mi-aţi face cinstea de a mă însoţi, sunt: 

a) CS, CZ; 

b) CS, SB; 

c) CNS, CI; 

d) CS, CD; 

e) CS, CDŢ. 

 

301. Subordonatele din fraza: Ideea este să ştii cu cine vorbeşti, ca să ştii pe cine 

apuci la nevoie., sunt: 

a) PR, CD, CS, CD; 

b) CD, CD, CS, CD; 

c) PR, CD, CNS, CD; 

d) PR, CD, CZ, CD; 

e) SB, CD, CS, CD; 

 

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

mai scoale cu noaptea în cap., sunt: 

a) CD, CD; 

b) SB, CD; 

c) CDŢ, CD; 

d) CZ, CD; 

          e) CI, CD; 

 

303. Subordonatele introduse prin să din fraza: Nu-l negai ca să înţeleagă şi ea ce 

înseamnă să aluneci în zone care trebuie să rămână intangibile., sunt: 
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a) PR, SB; 

b) CD, SB; 

c) SB, SB; 

d) CS, SB; 

          e) SB, CD; 

 

304. Subordonatele din fraza: „E drept că niciodată nu se arătase Jupuitul atât de 

categoric, dar poate că îl lua şi pe el la rost perceptorul.”, sunt: 

a) CD, SB; 

b) CZ, SB; 

c) CDŢ, SB; 

d) SB, SB; 

          e) SB, CD; 

 

305. Subordonata din fraza: Îi părea peste putinţă ca feciorul lui să umble pe la 

şcolile cele mari., este: 

a) CI; 

b) CD; 

c) CZ; 

d) CNS; 

          e) SB; 

 

306. În fraza: Aşa e lumea asta, şi de-ai face, ce-ai face, rămâne cum este ea., 

subordonatele sunt:  

a) CDŢ, CD, CM; 

b) CV, CD, CM; 

c) CNS, CD, PR; 

d) CZ, CD, PR; 

          e) CV, CD, PR; 

 

307. În fraza: De-ar şti omul ce-ar păţi,/ Dinainte s-ar păzi., subordonatele sunt: 

a) CDŢ, CD; 

b) CT, CD; 

c) CV, CD; 

d) CI, CD; 

          e) CZ, CD; 

 

308. Subordonata din fraza: Nu-şi dă minerul cinstea pe ruşine/Să fie greul cât de 

greu., este:  

a) CDŢ; 

b) CV; 

c) CI; 

d) CZ; 

          e) CNS; 

309. Subordonatele din fraza: Hangiul doarme mâhnit că dacă iarna va ţine tot aşa, 

n-o mai duce fără lemne., sunt: 

a) CZ, CDŢ; 

b) CI, CZ; 

c) CI, CDŢ; 

d) CI, CT; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 51 

          e) CI, CV; 

 

310. Subordonatele din fraza: Se gândea că tot ar fi cu neputinţă să se întoarcă la 

copilul iubit., sunt: 

a) CD, SB; 

b) CI, CD; 

c) CZ, SB; 

d) CI, SB; 

          e) CV, SB; 

 

311. Subordonata introdusă prin ca să din fraza: Tatăl său nu era din aceia pe care un 

copil, ca să i se împlinească dorinţa, trebuie să-l sâcâie cu acelaşi lucru., este: 

a) AT; 

b) CI; 

c) CNS; 

d) CS; 

          e) CDŢ; 

 

312. În fraza: Gândul că s-ar putea să-l apuce toamna fără casă îl neliniştea atât de 

mult, că se hotărî să facă rost de bani., subordonatele sunt: 

a) AT, SB, CDŢ, CD; 

b) AT, SB, CNS, SB; 

c) AT, CD, CNS, CI; 

d) AT, CM, CNS, CI; 

          e) AT, SB, CNS, CI; 

 

313. În fraza: Îl ţinea fără să clipească sub privirea tăioasă a ochilor lui negri şi se 

părea că are să scoată curând la iveală ceva decisiv din comportarea lor., 

subordonatele sunt: 

a) CM, SB; 

b) CV, SB; 

c) CDŢ, SB; 

d) CM, PR; 

          e) CM, CD; 

 

314. Subordonatele din fraza: Nişte oameni înfricoşători la vedere te păzeau şi erau 

gata să te împuşte dacă ai fi încercat să fugi., sunt: 

a) CS, CDŢ, CD; 

b) CI, CDŢ, CD; 

c) CI, CZ, CD; 

d) CI, CV, CD; 

e) CS, CV, CD; 

 

315. Subordonatele din fraza: Şi o să ajungi să fii şi mulţumit şi nici n-o să-ţi dai 

seama ce rău ai ajuns., sunt: 

a) CI, CI; 

b) CNS, CI; 

c) PR, CI; 

d) PR, CD; 

e) PR, CZ; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 52 

 

316. Subordonatele introduse prin să şi că din fraza: „Dă-mi mâna plină de pământ să 

ţi-o sărut / Că-i mâna care m-a crescut.”sunt: 

a) CZ, CZ; 

b) CS, CDŢ; 

c) CNS, CZ; 

d) CS, CZ; 

          e) CI, CZ; 

 

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

de bucurie...”, sunt: 

a) CDŢ, SB; 

b) CDŢ, CD; 

c) CZ, SB; 

d) CV, CI; 

          e) CV, SB; 

 

318. Subordonata introdusă prin că din fraza: Începu să dea din pleoape că vederea 

nu i se limpezise.este: 

a) CZ; 

b) CI; 

c) CDŢ; 

d) AT; 

          e) CV; 

319. Subordonata introdusă prin când din fraza: Nimeni nu înţelege de ce e caporal, 

când putea fi ofiţer., este: 

a) CT; 

b) CV; 

c) CZ; 

d) AT; 

          e) CI; 

 

320. Subordonatele din fraza: Dacă învingi momentul acela, când îţi trece prin cap că 

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

a) CDŢ, AT, SB, CD; 

b) CV, AT, SB, SB; 

c) CDŢ, CT, CD, CD; 

d) CDŢ, CT, CD, SB; 

           e) CDŢ, AT, SB, SB; 

 

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

nimic., sunt: 

a) SB, SB, CD; 

b) SB, CD, CD; 

c) SB; CS, CD; 

d) CZ, SB,. CD; 

          e) CD, SB, CZ; 

322. Subordonatele din fraza: Ceea ce m-a mirat a fost că niciunul dintre aceşti 

oameni nu a ajuns ceea ce a visat., sunt: 

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

c) SB, PR, CI; 

d) PR, CZ, PR; 

e) SB, CZ, PR; 

 

323. Subordonata introdusă prin de din fraza: Am râs de m-am prăpădit când am citit 

pentru prima oară Hagi-Tudose a lui Delavrancea., este: 

a) CS; 

b) CI; 

c) CNS; 

d) CM; 

          e) CZ; 

 

324. Subordonatele din fraza: Ţineam atât de mult la meseria mea, că mi se părea un 

lucru foarte hazliu să vină unul să-mi spună că nu fac mare brânză umblând pe 

acoperişuri cu oala de vopsea după mine., sunt: 

a) CNS, PR, AT, CD; 

b) CZ, SB, CI, CD; 

c) CI, SB, CI, CD; 

d) CNS, SB, CS, CD; 

          e) CI, CD, CI, CD; 

 

325. Subordonatele din fraza: Dar ceea ce îl chinuia cel mai mult era faptul că cei 

mari îl sileau să se ia la luptă cu cei mari., sunt: 

a) PR, AT, CDŢ; 

b) SB, AT, CNS; 

c) CD, AT, CI; 

d) SB, CZ, CI; 

          e) SB, AT, CI; 

326. Subordonatele din fraza: Mă hotărâi că nu trebuie s-o vorbesc decât de bine., 

sunt: 

a) CI, SB; 

b) CZ, SB ; 

c) CZ, CD; 

d) CDŢ, SB; 

          e) CV, SB; 

 

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

este: 

a) CM; 

b) CV; 

c) CI; 

d) CDŢ; 

          e) CT; 

 

328. Subordonatele din fraza: I se părea că toată lumea se prăbuşea şi-i era frică să 

nu se prăbuşească tribunalul peste dânsul., sunt: 

a) CM, CZ; 

b) SB, CZ; 

c) SB, CI; 
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d) CM, CI; 

          e) PR, CI; 

 

329. Subordonata introdusă prin dacă din fraza: Achim chiar promise că dacă Bisisica 

rămâne stearpă, are s-o vândă., este: 

a) CI; 

b) CZ; 

c) CV; 

d) CDŢ; 

          e) CD; 

 

330. Subordonata introdusă prin că din fraza: Pălărie nu poartă niciodată fiindcă i se 

pare că-i suflă vântul prin creieri., este: 

a) CD; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CNS; 

          e) SB; 

 

331. Subordonatele din fraza: Dacă n-ar fi avut încrederea fantastică în steaua lui, ar 

fi trebuit să se întoarcă la coarnele plugului., sunt: 

a) CDŢ, SB; 

b) CI, SB; 

c) CV, SB; 

d) CI, CD; 

           e) CT, SB; 

 

332. Subordonatele din fraza: Când era gata să tragă concluzia că omul din faţa lui 

bătea totuşi câmpii, locotenentul atacă frontal subiectul., sunt: 

a) CV, CI, AT; 

b) CT, CI, AT; 

c) CT, CI, CI; 

d) CV, CD, AT; 

           e) CV, CI, CZ; 

 

333. Subordonatele din fraza: „Şi când se gândea la aceste, îi venea oarecum să se 

bucure că Lică îl scoate de la Moara cu Noroc.”, sunt: 

a) CT, SB, CZ; 

b) CV, SB, CZ; 

c) CT, SB, CI; 

d) CT, CD CZ; 

           e) CDŢ, SB, CI; 

 

334. În fraza: Poate că şi-o fi dat şi el seama că într-o bună zi s-ar putea să nu mai 

cumpere nimeni o astfel de marfă., subordonatele sunt:  

a) CD, CZ, SB; 

b) SB, CI, CD; 

c) SB, CDŢ, SB; 

d) SB, CI, SB; 

           e) CDŢ, SB, CI; 
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335. Subordonatele din fraza: Pesemne că de atâţia ani de când trăia bine, Aristide 

ajunsese să creadă că şi alţii o duceau tot aşa., sunt: 

a)SB, CT, PR, CZ; 

b) SB, AT, PR, CI; 

c) CD, AT, CD, CI; 

d) SB, CT, CNS, CD; 

           e) SB, AT, PR, CD; 

 

336. Subordonata introdusă prin câte din fraza: Mă înspăimânta ideea de a nu fi pus şi 

în alte situaţii din care să mă conving câte calităţi îmi lipsesc ., este: 

a) CI; 

b) CM; 

c) CD; 

d) CDŢ; 

           e) CZ; 

 

337. Subordonatele din fraza: „Să fi crăpat Pirgu cu vreo zece-doisprezece ani 

înainte, credeam noi că ar fi ajuns Gore ceea ce era? ”., sunt: 

a) CDŢ, CD, CM; 

b) CDŢ, CD, PR; 

c) CZ, CD, PR; 

d) CV, CD, CM; 

           e) CNS, CD, PR; 

 

338. Subordonatele din fraza: Dacă ea vine înseamnă că i-e dor., sunt: 

a) CDŢ, PR; 

b) CZ, CD; 

c) SB, PR; 

d) CV, PR; 

           e) CD, PR; 

 

339. În fraza: Mi se părea că este peste putinţă să-i conving pe aceşti locuitori că 

nevoile şi suferinţele mele nu erau o minciună., subordonatele sunt:  

a) CD, CD, CI; 

b) CM, SB, CI; 

c) SB, SB, CD; 

d) SB, SB, CI; 

           e) SB, CI, CI; 

 

340. Subordonata din fraza: Sunt fericită că nu-mi eşti rudă., este: 

a) CZ; 

b) CM; 

c) CDŢ; 

d) CS; 

           e) CI; 

 

341. Subordonatele din fraza: A fost scris să fie să ne împrietenim fulgerător., sunt: 

a) SB, SB; 

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

d) CD, CD; 

           e) SB, CNS; 

 

342. Propoziţiile din fraza: Mi-a părut rău, după ce l-am cunoscut personal, că nu am 

putut restabili cu el legăturile cordiale anterioare., sunt: 

a) P, P inc., CI; 

b) P, CT, CI; 

c) P, CT, CZ; 

d) P, P inc., CZ; 

           e) P, CT, CNS; 

 

343. În fraza: Didi se gândeşte că ar fi bine să mai iasă şi ea ca să mai vadă niţică 

lume, că e şi ea tânără., sunt:   

a) CD, SB, CS, CZ; 

b) CZ, SB, CS, CZ; 

c) CI, SB, CS , CZ; 

d) CI, CDŢ, CS, CZ; 

           e) CI, SB, CNS, CZ; 

 

344. Subordonatele din fraza: Nu întotdeauna e plăcut să te vezi aşa cum eşti., sunt: 

a) CD, CM; 

b) CI, CM; 

c) CD, APOZ.; 

d) SB, CM; 

           e) SB, APOZ.; 

 

345. Subordonatele din fraza: Cum îmi devenise imposibil să mai tac, confidenţele 

către el nu mi se păreau deloc ridicole., sunt: 

a) CT, CD; 

b) CM, CZ; 

c) CZ, CD; 

d) CZ, CI; 

           e) CZ, SB; 

 

346. Subordonatele din fraza: Înţelepciunea lor n-ar trebui să se numească 

înţelepciune, căci ea nu se aseamănă deloc cu adevărata înţelepciune., sunt: 

a) SB, CZ; 

b) SB, CI; 

c) CD, CZ; 

d) SB, CNS; 

           e) SB, CV; 

 

347. Subordonata introdusă prin ca să din fraza: Cineva n-ar fi voit să creadă în ce 

murdărie mergea acel impunător domn ca să se afunde până la ziuă., este: 

a) CNS; 

b) CS; 

c) CZ; 

d) CI; 

           e) CL; 
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348. Subordonatele din fraza: Niţel obraz să fi avut ar fi trebuit să-i fie ruşine să mai 

dea ochi cu lumea., sunt: 

a) CV, SB, CI; 

b) CDŢ, SB, CZ; 

c) CDŢ, SB, CI; 

d) CZ, SB, CI; 

           e) CZ, SB, CZ; 

 

349. În fraza: La veneticul acesta despre care se zvoneşte că nu-şi destăinuia obârşia 

că ar fi fost prea joasă, se învederau semnele unei înalte stirpe în decădere., 

subordonatele sunt:  

a) AT, CD, CI; 

b) AT,SB, AT; 

c) AT, SB, CDŢ; 

d) AT, SB, CZ; 

           e) AT; SB; CI; 

 

350. Subordonatele din fraza: Dacă l-am fi sfătuit la timp ce trebuie să facă şi cum e 

bine să-şi organizeze munca, ar fi putut ocoli încurcătura asta., sunt: 

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

b) CV, CD, SB, CD, CI; 

c) CDŢ, CD, CD, CM, SB; 

d) CDŢ, CD, SB, CM, CNS; 

           e) CDŢ, CD, SB, CD, SB; 

 

351. Subordonata din fraza: „Maică-sa îl ocrotea şi-l apăra de câte ori în ochii lui 

Lipan erau nouri de vreme rea.”, este: 

a) CT; 

b) CM; 

c) CI; 

d) CZ; 

           e) CDŢ; 

 

352. Subordonatele din fraza: Mai avea atâta minte să cugete că osteneala de până 

atunci ar fi fost de prisos., sunt: 

a) AT, CI; 

b) CNS, CI; 

c) AT, CD; 

d) CNS, CD; 

           e) CS, CI; 

 

353. În fraza: „Nene Tache, orice ai spune, e fermecătoare naivitatea.”, subordonata 

este: 

a) CM; 

b) CI; 

c) CV; 

d) CZ; 

           e) CS; 
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354. Subordonatele din fraza: Un lucru e să iubeşti pitorescul şi altceva e să asimilezi 

motive şi elemente străine într-o viziune de pitoresc., sunt: 

a) PR, PR; 

b) CD, CD; 

c) CS, CS; 

d) SB, SB; 

           e) CNS, CNS; 

 

355. În fraza: Dacă i-e ruşine e posibil să dea amândouă săruturile miresei., 

subordonatele sunt:  

a) CZ, SB; 

b) CDŢ, CD; 

c) CZ, CI; 

d) CDŢ, CS; 

           e) CDŢ, SB; 

 

356. Subordonata introdusă prin să din fraza: Tovarăşul meu era fricos ca un iepure şi 

nu-mi venea să cred că va străbate singur până în inima pădurii., este: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CD; 

d) CI; 

           e) CM; 

 

357. Subordonata din fraza: În facultate, se face azi la noi, ceea ce cu mulţi ani 

înainte producea ştiinţa primelor grămătici., este: 

a) ) PR; 

b) SB; 

c) CD; 

d) CM; 

           e) APOZ.; 

 

358. Subordonatele introduse prin să din fraza: Trahanache e un îndemânatic în 

politică, căci reuşeşte să-l pună la punct pe Caţavencu, încât acesta vine umilit să 

ceară iertare lui Zoe., sunt: 

a) CD, CI; 

b) CM, CI; 

c) CD, CS; 

d) CD, CZ; 

           e) CD, CNS; 

 

359. În fraza: Eram atât de convins că, dacă vream ca toţi ceilalţi să respecte legile, 

trebuie eu întâi să fiu pătruns de respectul legilor., subordonatele sunt: 

a) CD, CZ, CD, SB; 

b) CD, CZ, CS, SB; 

c) CI, CV, CD, SB; 

d) CI, CDŢ, CD, SB; 

           e) CI, CDŢ, CD, CD; 
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360. Subordonata introdusă prin pentru ca să din fraza: Destul de lucid pentru ca să 

nu-şi dea seama de mişcările sale sufleteşti, el nu putu să nu recunoască un sentiment 

de atracţie personală faţă de ea., este: 

a) CNS; 

b) CS; 

c) CZ; 

d) CM; 

           e) CI; 

 

361. Subordonata introdusă prin să din fraza: Ştiu că este firesc să-i preferi pe cei cu 

care te asemeni., este: 

a) CD; 

b) SB; 

c) PR; 

d) CM; 

           e) CI; 

 

362. În fraza: El porni hotărât înainte prin înghesuială fără să-i pese de nimic., 

subordonata este: 

a) CI; 

b) CV; 

c) CM; 

d) CDŢ; 

          e) CS; 

 

363. Subordonatele din fraza: Era atât de încredinţat că nu se va mai isprăvi aurul 

din mină, că nu mai avea decât un singur gând: cum să scoată şi mai mult aur., sunt: 

a) CZ, CNS, AT; 

b) CI, CZ, AT; 

c) CI, CNS, CM; 

d) CI, CNS, APOZ.; 

           e) CDŢ, CNS, APOZ.; 

 

364. Subordonatele din fraza: Dacă nu izbutea să se căsătorească cu el, poate că va 

putea împrumuta bani de la el, făgăduindu-i orice., sunt: 

a)CZ, CD, CD; 

b) CT, CD, SB; 

c) CV, CD, CD; 

d) CI, CD, SB; 

           e) CDŢ, CD, SB; 

 

365. Subordonatele din fraza: Atunci eu le-am zis că mi-e totuna cum m-or omorî., 

sunt: 

a) CD, SB; 

b) CZ, CM; 

c) CD, CV; 

d) CD, CM; 

           e) CD, CI; 
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366. Subordonatele din fraza: Să cinezi cu el era mai pasionant decât să faci 

cumpărături, că se pricepea ce să comande., sunt: 

a) CD, CZ, CM, CD; 

b) SB, CM, CZ, CI; 

c) SB, CM, CNS, CI; 

d) CS, CM, CZ, CI; 

           e) SB, CM, CZ, CM; 

 

367. Subordonatele din fraza: Fără să vrea, îi veni în minte gândul că asociatul nu va 

fi niciodată în stare să facă repede o socoteală în gând., sunt: 

a) CV, AT, CD; 

b) CM, CZ, CI; 

c) CM, AT, CI; 

d) CV, CZ, CI; 

           e) CM, CDŢ, CI; 

 

368. Propoziţiile din fraza: E adevărat că m-am potolit în curând, dar mi-am zis că n-

are niciun sens să-mi fac zile amare., sunt: 

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

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

c) P, CZ, P, CD, CNS; 

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

           e) P, CZ, P, CZ, SB; 

 

369. Subordonata introdusă prin să din fraza: Spune şi tu dacă merită să mai pretinzi 

că trăieşti în zilele noastre., este: 

a) CD; 

b) CNS; 

c) CI; 

           d) CDŢ; 

e) SB; 

 

370. Subordonatele din fraza: Îmi pare totuşi bine că am ajuns să mai văd şi oameni 

recunoscători., sunt: 

a) CI, PR; 

b) CV, PR; 

c) CI, CI; 

d) CI, CNS; 

           e) CZ, PR; 

 

371. Propoziţiile din fraza: I se părea că ar fi mai uşor s-o născocească., sunt: 

a) P, PR, SB; 

b) P, SB, SB; 

c) P, PR, CS; 

d) P, SB, CM ; 

           e) P, PR, CNS; 

 

372. Subordonatele din fraza: Marcel îi spuse pe un ton glumeţ că n-ar avea rost să i-l 

zugrăvească pe Roger, că ea îl cunoaşte la fel de bine ca el., sunt: 

a) CD, CD, CZ; 
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b) CD, CI, CZ ; 

c) CD, SB, CZ; 

d) CD, SB, CNS; 

           e) CD, SB, CI; 

 

373. Subordonatele din fraza: Dar că aveau nevoie să vorbească, nimeni n-o putea 

tăgădui., sunt: 

a) CD, SB; 

b) CZ, CD; 

c) CZ, CI; 

d) CD, CI; 

           e) CD, AT; 

 

374. Subordonatele din fraza: Îşi dădea seama că nu are rost s-o ţină aşa, de parcă s-

ar fi temut să nu i-o ia cineva din mână., sunt: 

a) CD, CD, CM, CI; 

b) CI, CD, CM, CI; 

c) CZ, SB, CM, CI; 

d) CI, CD, CNS, CI; 

           e) CI, SB, CM, CI; 

 

375. Subordonatele din fraza: Era pentru prima oară în timp de zece ani că un arestat 

avea tupeul să-şi dea aere de mare bancher., sunt: 

a) SB, AT; 

b) PR, AT; 

c) AT, CNS; 

d) SB, CNS; 

           e) CD, AT; 

 

376. Subordonata din fraza: Ca să-i alunge apăsătoarele ei gânduri, povestea toate 

întâmplările din vecini., este: 

a) CI; 

b) CS; 

c) CZ; 

d) CDŢ; 

           e) CNS; 

 

377. Propoziţiile din fraza: Este ciudat cum viaţa fiecărui individ apare pe două 

planuri şi noi nu cunoaştem de obicei decât unul singur., sunt: 

a) P, CM, P; 

b) P, SB, SB; 

c) P, CD, P; 

d) P, CD, CD; 

           e) P, CM, CM; 

 

378. Subordonatele din fraza: Şi mă gândeam că nici la dânşii nu are cine să iasă la 

coasă., sunt: 

a) CI, PR; 

b) CD, PR; 

c) CI, SB; 
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d) CD, SB; 

           e) CM, SB; 

 

379. Subordonatele din fraza: Ceea ce e de mirat este că s-au dezvoltat repede aceste 

simpatii., sunt: 

a) SB, CZ; 

b) SB, CDŢ; 

c) CD, CZ; 

d) SB, CS; 

           e) SB, PR; 

 

380. Subordonatele din fraza: Se posomorî fără să-şi dea seama că răspunde 

înverşunat, gata să se apere., sunt: 

a) CM, CI, CI; 

b) CV, CI, CI; 

c) CM, CI, CS ; 

d) CDŢ, CI, CI; 

           e) CDŢ, CI, CS; 

 

381. Subordonata introdusă prin de din fraza: „Harap Alb fiindcă eşti aşa de bun, de 

ţi-a fost milă de viaţa noastră, vreau să-ţi fac şi eu un bine”., este: 

a) CZ; 

b) CNS; 

c) CI; 

d) CM; 

           e) CS; 

 

382. Subordonatele din fraza: Dacă îmi veţi aduce apă de la fântâna aceea ca să mă 

spăl cu ea, îmi vor râde amândoi ochii., sunt: 

a) CT, CS; 

b) CDŢ, CNS; 

c) CDŢ, AT; 

d) CDŢ, CS; 

           e) CZ, CS ; 

 

383. Subordonatele din fraza: De ţi-ar fi sufletul cum îţi este faţa te-aş chema în casă., 

sunt: 

a) CDŢ, CM; 

b) CDŢ, AT; 

c) CDŢ, PR; 

d) CV, CM; 

           e) CV, AT; 

 

384. Subordonatele din fraza: Să fi ştiut că sunteţi duşmani şi tot v-aş fi primit, că am 

văzut un rănit., sunt: 

a) CDŢ, CD, CZ;  

b) CZ, CD, CZ; 

c)CV, CD, CNS; 

d) CV, CD; CZ; 

           e) CV; CI; CD; 
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385. Subordonatele din fraza: De bună seamă că nu te poţi gândi serios să iei în 

căsătorie un om ca el., sunt: 

a) SB, CD; 

b) PR, CD; 

c) SB, CNS; 

d) CZ, CI; 

           e) SB, CI; 

 

386. Subordonatele din fraza: Pleacă la joc cu gândul că, dacă va pierde şi ultimii 

bani, să vândă vioara., sunt: 

a) AT, CDŢ; 

b) CS, CDŢ; 

c) AT, CZ; 

d) AT, CV; 

           e) CS; CV; 

 

387. Subordonatele din fraza: El trebuie să fi întâmpinat de mic mari lipsuri şi 

necazuri, de vreme ce nun învăţase nicio meserie., sunt: 

a) CD; CZ; 

b) SB; CZ; 

c) SB, CT; 

d) PR, CZ; 

           e) CD, CT; 

 

388. Subordonata din fraza: Renunţă să se mai ducă mai departe., este: 

a) CD; 

b) CS; 

c) CI; 

d) CNS; 

           e) SB; 

 

389. Subordonatele din fraza: Scuze nu mi-ar fi greu să-i cer, că sunt vinovat., sunt: 

a)AT, CZ; 

b) CI, CZ; 

c) CNS, CZ; 

d) SB, CZ; 

           e) CD, CZ; 

 

390. Subordonatele din fraza:   Acum eu ştiu c-au să mă înjunghie, că au înţeles că 

mi-eşti drag., sunt: 

a) CD, CI, CD; 

b) CD, CDŢ, CD; 

c) CD, CZ, CZ; 

d) CNS, CZ, CD; 

           e) CD, CZ, CD; 

 

391. Subordonatele din fraza: Şi-a luat cu sine tărie, de care trebuie să te temi, că eşti 

numai unul singur., sunt: 

a) AT, SB, CZ; 
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b) AT, CD, CI; 

c) AT, CD, CDŢ; 

d) AT, SB, CV; 

           e) AT, CD, CI; 

 

392. Subordonatele din fraza: Fără să-şi dea seama, jupân Ieremia se înclină repezit 

de parcă perdeaua i-ar fi ars tălpile ., sunt: 

a) CV, CNS; 

b) CM, CM; 

c) CV, CM; 

d) CM, CNS; 

           e) CM, CI; 

 

393. Subordonatele din fraza: Ceea ce nu ştia era de unde veneau aceşti duşmani, că 

nu întotdeauna era încredinţat că sunt  într-adevăr oamenii lui Iancu-Vodă., sunt: 

a) SB, CL, CZ, CM; 

b) SB, PR, CZ, CD; 

c) SB, PR, CZ, CI; 

d) SB, CL, CDŢ, CI; 

           e) SB, PR, CZ, CM; 

 

394. Subordonatele din fraza: Mă mir cum a putut să scoată acte de pauperitate când 

avea moşie în judeţ., sunt: 

a) CM, CT; 

b) CZ, CT; 

c) CI, CT; 

d) CI, CV; 

           e) CI, CZ; 

 

395. Subordonatele din fraza:  Îl ciupesc ca să se convingă că nu este o stafie precum 

se vorbeşte., sunt: 

a) CS, CD, CM; 

b) CNS, CI, PR; 

c) CZ, CI, CM; 

d) CI, CI, CM; 

           e) CS, CI, CM; 

 

396. În fraza: Era suficient să prezinte un proiect grandios, convins că va reuşi să 

formeze o orchestră. , sunt: 

a) SB, CI, CD; 

b) SB, CD, CD; 

c) SB, CZ, CD; 

d) CD, CI, CD; 

           e) CS, CI, CD; 

 

397. Subordonatele din fraza: Dacă am pleca toţi de câte ori nu se alege candidatul 

propus de noi, s-ar goli Academia., sunt: 

a) CV, CT; 

b) CDŢ, CT; 

c) CZ, CT; 
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d) CZ, CM; 

           e) CDŢ, CM; 

 

398. Subordonatele din fraza: Desigur că un suflet românesc va face operă 

românească, orice subiect şi-ar alege, căci va privi viaţa străină printr-o prismă 

românească., sunt: 

a) CD, CM, CZ; 

b) CZ, CV, CZ; 

c) SB, CV, CZ; 

d) CI, CV, CZ; 

           e) CI, CM, CZ; 

 

399. În fraza: Îşi agăţă haina lângă uşă în aşa fel încât oricine ar fi trecut pe culoar 

să deducă după epoleţi, că înăuntru se află un ofiţer., subordonata introdusă prin 

oricine este: 

a) CV; 

b) CNS; 

c) CD; 

d) SB; 

           e) CM; 

 

400. Subordonatele din fraza: Îi stătea mereu pe limbă să poruncească şoferului să 

meargă mai cu băgare de seamă, dar parcă-i era ruşine să-şi arate frica., sunt: 

a) CD, CD, CI; 

b) SB, CS, CI; 

c) CI, CD, CI; 

d) SB, CD, CZ; 

           e) SB, CD, CI; 

 

Cecilia 

 

401. Cea de-a doua propoziţie din fraza I-a venit să râdă când te-a auzit. este:  

     a) CD;  

     b) SB;  

     c) PR;  

     d) CI;  

     e) CM.  

 

402. Nu pot avea subiect verbele şi locuţiunile verbale din seria:  

a) a ninge, a ploua, a gerui, a se înnopta, a-i părea rău;  

b) a ninge, a ploua, a gerui, a se înnopta, a-l durea; 

c) a ninge, a ploua, a gerui, a se înnopta, a-i plăcea;  

d) a ninge, a ploua, a gerui, a se înnopta, a-i conveni;  

e) a ninge, a ploua, a gerui, a se înnopta, a-i trebui. 

 

403. În care dintre seriile următoare, toate subiectele sunt exprimate prin 

substantive provenit din alte părţi de vorbire:  

a) Răul nu se uită niciodată., Se auzea tunând., Lipseşte „cu” din propoziţie.;  

b) Răul nu se uită niciodată., Se auzea tunetul., Lipseşte ceva din propoziţie.;  

c) Răul nu se uită niciodată., Se auzea oftatul., Lipseşte asta din propoziţie.;  
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d) Răul nu se uită niciodată., Se auzea un pleosc., Lipseşte totul din sertar.;  

e) Răul nu se uită niciodată., Se auzea ceva., Lipseşte „cu” din propoziţie. 

 

404. Subiectele din propoziţiile: 1. Se poate spune şi aşa.; 2. Se aude tunând.; 3. 

Trebuie a fi spus de câteva ori.; 4. Se cuvine de adăugat că... sunt:  

a) verb la infinitiv (1,3), verb la gerunziu (2), verb la supin (4);  

b) pron.reflexiv (1), verb la gerunziu (2), verb la inf.prezent, pasiv (3), verb la 

supin (4);  

c) verb la infinitiv (1), verb la gerunziu (2), verb la infinitiv perfect (3), propoziţie 

subordonată (4);  

d) verb la infinitiv (1), verb la gerunziu (2), verb la inf.prezent, pasiv (3), verb la 

supin (4);  

e) verb la infinitiv (1,3), verb la gerunziu (2), verb la participiu (4). 

 

405. Subordonatele din fraza  Mă sperie ce s-a întâmplat şi mă dezgustă cum s-a 

procedat. sunt:  

a) SB, SB;  

b) CD, CD;  

c) SB, CM;  

d) CD, SB;  

e) CI, SB. 

 

406. Subordonatele din fraza Mă interesează cui i se va da premiul, încotro ne 

orientăm şi de ce n-au venit toţi. sunt:  

a) SB, CL, CZ;  

b) SB, SB, SB;  

c) CI, CL, CZ;  

d) SB, CL, CS;  

e) CD, CD, CD. 

 

407. Pronumele relative care introduc subordonatele subiective din frazele: 1. Ni 

se spune pe cine să votăm.; 2. Nu se ştie cui îi lipseşte geanta.; 3. Nu ni se spune 

ale cui sunt cărţile.; 4. Nu se ştie încă despre ce vom discuta. sunt în cazul:  

a) Ac. (1,4), D (2), G (3);  

b) Ac. (1,4), G (2,3);  

c) Ac. (1), D (2), G (3), N (4);  

d) Ac. (1,4), D (2,3);  

e) N (1), Ac. (4), D (2), G (3).  

 

408. În care dintre frazele următoare există o subordonată subiectivă: 1. Mă miră 

că a procedat astfel.; 2. Mă mir că ai greşit.; 3. Nu-i place să calce.; 4. Rămâne să 

mai aşteptăm.; 5. Rămâne la ghişeu să achite factura.  

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

b) 1,3,4,5;  

c) 1,3,4;  

d) 1,2,4,5;  

e) 3,4. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 67 

409. În care dintre frazele următoare există o subordonată subiectivă: 1. Se 

bănuieşte că a minţit.; 2. Era să cad.; 3. Merită să încerci.; 4. Mă bucur că spui 

asta.; 5. Presupunându-se că are dreptate, cere-i iertare!  

a) 1,2,3,5;  

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

c) 2,3,4,5;  

d) 3,4,5;  

e) 1,2,3. 

 

410. În care dintre frazele următoare există o subordonată subiectivă:    1. Depinde 

numai de tine dacă vei reuşi.; 2. Nu ni se va lua drept lipsă de modestie dacă vom 

îndrăzni a-l combate.; 3. Nu contează dacă pierde.; 4. Mă priveşte şi pe mine că 

nu procedezi corect.? 

a) 1,2,3,4;  

b) 2,3,4;  

c) 1,3;  

d) 2,4;  

e) 1,2,3. 

 

411. În ce caz este subiectul subordonatei subiective din frazele: 1. Dau oricui 

cere.; 2. Cunosc pe oricare mă salută.; 3. Ideea oricui citeşte romanul e aceeaşi. 

4. Efectul a ceea ce s-a întâmplat e grav.? 

a) D (1,3), Ac (2), Ac cu sens de G (4);  

b) D (1), Ac (2), G (3), Ac cu sens de G (4);  

c) G (1,3), Ac (2,4);  

d) D (1), Ac (2,4), G (3);  

e) D (1), Ac (2), G (3,4). 

 

412. În care dintre exemplele următoare există subiect dublu exprimat: 1. Vine el 

tata.; 2. Tata şi el zicea la fel.; 3. Oamenii admit rareori şi ei că au greşit.?  

a) 1,2,3;  

b) 1,2;  

c) 1,3;  

d) 2,3;  

e) 2.  

 

413. În care dintre exemplele următoare există subiect inclus: 1. Învăţăm.; 2. Veţi 

învăţa.; 3. O să înveţe.; 4. N-are să vină.; 5. N-aş veni.? 

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

b) 1,2,3,5;  

c) 1,2,5;  

d) 1,2,3,4;  

e) 3,4. 

 

414. În care dintre exemplele următoare există propoziţii cu subiect subînţeles: 1. 

Mama vrea să plece.; 2. Părinţii l-au făcut pe copil să renunţe.; 3. Vremea a 

început să fie urâtă.; 4. Nu se scrie ce s-a întâmplat.? 

a) 1,2,3,4;  

b) 1,2;  

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

e) 1,2,4. 

 

415. În care serie sunt identificate corect subiectele din enunţurile: 1. Mi-e foame.; 

2. E noapte.; 3. E nevoie de tine.; 4. Nu e voie să...; 5. E vorba să...; 6. Nu era 

cazul să...; 7. E frig.?  

a) foame, noapte, vorba, cazul;  

b) foame, noapte, nevoie, voie, vorba, cazul;  

c) foame, noapte, vorba, cazul, bine;  

d) noapte, cazul;  

e) foame, noapte, nevoie, voie, vorba, cazul, frig. 

 

416. În fraza Probabil /
1
 că ar trebui /

2
 să li se spună /

3
 că nu le e îngăduit /

4 
să se 

comporte astfel./
5
 există următoarele subiective:         

a) 2,3,4,5;  

b) 2,3;  

c) 2,3,5;  

d) 3,4,5;  

e) 4,5. 

 

417. Subiectele din enunţurile: 1. Cărţile sunt pasiunea mea.; 2. Pasiunea mea 

sunt cărţile. sunt:  

a) cărţile (1,2);  

b) cărţile (1), pasiunea (2);  

c) pasiunea (1,2);  

d) pasiunea (1), cărţile (2);  

e) cărţile (1), pasiunea mea (2).  

 

418. Subiectul din enunţul: E mult mai greu de învăţat decât de citit. este: a) mult;  

b) mai greu;  

c) de învăţat;  

d) de citit;  

e) subînţeles. 

 

419. Câte subiective există în fraza: Cui îi convine să procedeze aşa,   n-are decât, 

mie însă nu-mi place să fac lucrul ăsta.  

a) 1;  

b) 2;  

c) 3;  

d) 4;  

e) 5.  

 

420. Subiectele din enunţul E cazul / 
1
să discutăm despre examen./

2
 sunt: a) cazul, 

inclus;  

b) nedeterminat, inclus;  

c) P
2
=SB, inclus;  

d) subînţeles, inclus;  

e) cazul, subînţeles. 
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421. Câte subiective există în fraza: Nu mai contează cum s-a ajuns să se creadă 

că are dreptate în ceea ce priveşte exportul.  

a) 1;  

b) 2;  

c) 3;  

d) 4;  

e) niciuna. 

 

422. Subiectele propoziţiilor din enunţurile: 1. Rămâne de văzut /
1
cum vor evolua 

lucrurile./
2
; 2. A devenit aproape un risc libertatea. sunt:  

a) de văzut, lucrurile, liberatea;  

b) de văzut, lucrurile, un risc;  

c) P
2
= SB, lucrurile, libertatea;  

d) subînţeles, lucrurile, libertatea;  

e) de văzut, subînţeles, un risc.  

 

423. Cuvintele subliniate din enunţul: E greu de găsit un artist adevărat. sunt, în 

ordine:  

a) nume predicativ, subiect, subiect;  

b) subiect, subiect, subiect;  

c) nume predicativ, subiect, complement direct;  

d) nume predicativ, complement direct, subiect;  

e) nume predicativ, complement direct, complement direct.  

 

424. Subiectele propoziţiilor din fraza: Din ce e pe lume, /
1
nu mă interesează /

2
şi 

nu-mi face plăcere /
3
decât să trăiesc frumos./

4
 sunt:  

a) ce, subînţeles, P
4
= SB, inclus;  

b) din ce, P
4
= SB, P

4
= SB, inclus;  

c) subînţeles, subînţeles, subînţeles, inclus;  

d) inexistent, subînţeles, P
4
=SB, inclus;  

e) ce, inclus, inclus, inclus. 

 

425. Subiectele din enunţurile următoare: 1. Ce-ţi pofteşte inima?; 2. Acolo se face 

o bifurcaţie.; 3. Care este ăla?; 4. Date fiind condiţiile, plecăm. sunt, în ordine:  

a) inima, o bifurcaţie, ăla, condiţiile;  

b) inima, o bifurcaţie, ăla, condiţiile, inclus;  

c) ce, o bifurcaţie, ăla, condiţiile, inclus;  

d) inima, o bifurcaţie, ăla, condiţiile, inclus;  

e) inima, o bifurcaţie, care, inclus. 

 

426. În enunţul Există de ăştia ca tine, câţi vrei!, subiectele / subiectul sunt /este:  

a) de ăştia, câţi;  

b) subînţeles, inclus;  

c) inclus, inclus;  

d) de ăştia, inclus;  

e) inclus, subînţeles. 

 

427. Subordonatele din enunţurile: 1. Mă mâhneşte că nu ţi-ai respectat 

promisiunea.; 2. Mă mâhneşte faptul că nu ţi-ai respectat promisiunea. sunt:  

a) SB (1,2);  
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b) SB, AT;  

c) CZ, AT;  

d) CD, AT;  

e) CD (1,2). 

 

428. Pronumele personal o din enunţurile: 1. Primeşte mingea şi o dă în bară.; 2. 

N-a învăţat şi a dat-o în bară la matematică.; 3. Munceşte mult şi o duce bine.; 4. 

Nici Panasonic n-o duce prea bine.; 5. A luat tava şi a dus-o bine până în 

bucătărie. este:  

a) fără funcţie sintactică (1,2,3,4,5);  

b) c.d.(1,5), fără funcţie sintactică (2,3,4);  

c) fără funcţie sintactică (1,2,3,4), c.d. (5);  

d) fără funcţie sintactică (1,3,4), c.d. (2,5);  

e) fără funcţie sintactică (1,4), c.d. (2,3,5). 

 

429. Alegeţi seria în care predicatele din enunţurile: 1. Iepurele ţuşti! în pădure.; 

2. A se agita bine înainte de folosire!; 3. Negreşit că vine.; 4. Drept înainte! sunt 

corect analizate:  

a) predicat verbal – interjecţie (1); predicat verbal- verb la infinitiv prezent (2); 

predicat verbal – adv., pred. vb. – vb. (3); predicat eliptic (4);  

b) predicat verbal – interjecţie (1); predicat verbal- verb la imperativ (2); predicat 

nominal – adv., pred.vb. – vb. (3); predicat eliptic (4);  

c) predicat verbal – interjecţie (1); predicat verbal- verb la infinitiv prezent (2); 

predicat nominal – adj., pred.vb. – vb. (3); predicat eliptic (4);  

d) predicat verbal – interjecţie (1); predicat verbal- verb la infinitiv prezent (2); 

predicat verbal – adj. cu val adv., pred.vb. – vb. (3); predicat - adverb (4);  

e) predicat verbal – interjecţie (1); predicat verbal- verb la infinitiv prezent (2); 

predicat verbal – verb la participiu, pred.vb. – vb.(3); predicat eliptic (4). 

 

430. Câte predicate sunt în enunţurile: 1. Mama a plecat la Bucureşti, iar tata, la 

Cluj.; 2. A venit nu Maria, ci Elena.; 3. Primul a răspuns, al doilea nu, al treilea, 

nici vorbă.?  

a) 6;  

b) 5;  

c) 4;  

d) 3;  

e) 7. 

 

431. Care dintre serii conţine toate numele predicative din enunţurile: 1. Înainte de 

a ajunge ziarist, a lucrat ca inginer.; 2. Fiind bolnavă, nu s-a dus la şcoală.; 3. 

Într-o ţară fostă comunistă s-au întâmplat toate astea. 4. Rămas sărac, s-a apucat 

de furat.?  

a) ziarist, bolnavă, comunistă, sărac;  

b) bolnavă, sărac;  

c) bolnavă, comunistă, sărac;  

d) bolnavă, comunistă;  

e) bolnavă. 
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432. Numele predicative din exemplele următoare: 1. Situaţia este de nesuportat.; 

2. El e de la munte.; 3. Cămaşa e de damă.; 4. Noi suntem de partea lui. sunt 

exprimate prin:  

a) verb la supin (1),  substantiv în Ac cu prepoz. (2,3), pron.personal în D precedat 

de locuţ.prepoz. (4);  

b) locuţ.adjectivală (1),  substantiv în Ac cu prepoz. (2,3), pron.personal în G 

precedat de locuţ.prepoz. (4);  

c) verb la supin (1),  substantiv în Ac cu prepoz. (2,3), pron.personal în G precedat 

de locuţ.prepoz. (4);  

d) verb la supin (1),  substantiv în Ac cu prepoz. (2,3,4);  

e) locuţ.adverbială (1),  substantiv în Ac cu prepoz. (2,3), pron.personal în G 

precedat de locuţ.prepoz. (4). 

 

433. Numele predicativ din exemplele: 1. Cel mai mare duşman e cel pe care nu-l 

ştii.; 2. Visul lui e acelaşi.; 3. Ai rămas tu însuţi.; 4. Se teme de ce vei ajunge. sunt 

exprimate prin:  

a) pron.demonstr. (1), pron. demonstr. de identitate (2); pron.de întărire. (3), 

pron.relativ precedat de prepoz. (4);  

b) pron.relativ. (1), pron. demonstr. de identitate (2); pron.pers. (3), pron.relativ 

precedat de prepoz. (4);  

c) pron.demonstr. (1), pron. demonstr. de identitate (2); pron.pers. (3), pron.relativ 

precedat de prepoz. (4);  

d) art.demonstrativ. (1), pron. demonstr. de identitate (2); pron.pers. (3), 

pron.relativ precedat de prepoz. (4);  

e) pron.demonstr. (1), pron. demonstr. de identitate (2); pron.pers. (3), 

pron.interogativ (4). 

 

434. Numele predicativ din exemplele:1. Gândul morţii înseamnă a te închina ei.; 

2. Durerea ei e de nesuportat.; 3. Omul acela e băut. ; 4. Sora ta e cu scaun la 

cap. sunt:  

a) verb la indic.perf.compus (1), verb la supin (2), adjectiv participial (3), locuţ. 

adjectivală (4);  

b) verb la infinitiv (1), loc.adjectivală (2,4), adjectiv participial (3);  

c) verb la infinitiv (1), verb la supin (2), locuţ. adjectivală (4);  

d) verb la infinitiv (1), verb la supin (2), adjectiv participial (3), subst. în Ac cu 

prepoz. (4);  

e) verb la infinitiv (1), verb la supin (2), adjectiv participial (3), locuţ. adjectivală 

(4). 

 

435. Câte subordonate predicative există în enunţurile: 1. Important e să nu 

pierdem.; 2. Ce bine e să fii funcţionar public.; 3. Destinul lui e să fie lider., 4. De 

speriat este că nimic nu ne mai sperie.; 5. Adevărul este că n-are bani.?  

a) 5;  

b) 4(2,3,4,5);  

c) 3(2,4,5);  

d) 2(3,5);  

e) 1 (3). 
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436. Numele predicative din exemplele: 1. Tot profesor a fost şi tatăl lui.; 2. Nu 

ştiu cine este noul tău vecin.; 3. Pagubă mare e prostia.; 4. Asta s-a întâmplat 

când era tata copil. sunt:  

a) profesor, cine, pagubă, copil;  

b) tatăl, cine, pagubă, copil;  

c) profesor, vecin, pagubă, copil;  

d) profesor, cine, prostia, copil;  

e) profesor, cine, pagubă, tata. 

 

437. Cuvântul subliniat şi subordonata din textul: Culmea era /
1
că-şi făcuse o 

rochie de casă dintr-un fel de caşmir. sunt:  

a) nume predicativ, SB;  

b) subiect, PR;  

c) c.m., SB;  

d) c.m., PR;  

e) c.d., PR. 

 

438. Verbul a fi din enunţurile: 1. E tare frig.; 2. E nevoie de tine.; 3. E vorba să 

vină.; 4. Cred că nu e cazul să vii.; 5. E vineri. este:              

a) predicativ (1,2,3,4,5);  

b) predicativ (3,4), copulativ (1,2,5);  

c) copulativ (1,2,3,4,5);  

d) predicativ (2,3), copulativ (1,4,5);  

e) predicativ (5), copulativ (1,2,3,4). 

 

439. Predicatele din fraza Cartea fusese căutată şi găsită, în cele din urmă, în 

biblioteca şcolii şi noi regretăm că n-am fost în stare s-o fi găsit mai repede. sunt:  

a) verbal, verbal, verbal, nominal, verbal;  

b) nominal, verbal, verbal, nominal, verbal;  

c) nominal, nominal, verbal, nominal, verbal;  

d) nominal cu nume predicativ multiplu, verbal, nominal, verbal;  

e) verbal, verbal, verbal, nominal, nominal. 

 

440. Predicatele din versurile „Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,.../ Căci 

unul erau toate şi totul era una...” sunt, în ordine:  

a) nu era, unul erau, totul era;  

b) nu era moarte, unul erau, totul era;  

c) nu era moarte, nimic, unul era, totul era;  

d) nu era, erau toate, era una;  

e) nu era moarte, erau toate, era una. 

 

441. Nume predicativ din enunţul Realegerea lui X ni se pare cel puţin jenantă. 

este:  

a) cel puţin jenantă;  

b) cel puţin;  

c) jenantă;  

d) puţin;  

e) cel mai puţin. 
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442. În care dintre enunţurile următoare: 1 Eşti legat de ea emoţional.; 2. Sportivul 

acela e bine legat.; 3. Lucrarea a fost legată în două volume. există predicate 

nominale:  

a) 1,2,3;  

b) în niciunul;  

c) 1,2;  

d)  2;  

e) 2,3.  

 

443. Subordonata din fraza Motivele lui nu par să constituie un argument 

hotărâtor. este:  

a) CD;  

b) PR;  

c) CM;  

d) SB;  

e) CS. 

 

444. În care dintre enunţurile: 1. Ciorapii şi sacoul sunt curaţi.; 2. Pantofii şi 

sacourile sunt curate.; 3. Papucii şi geanta au fost cumpărate ieri.; 4. Pantofii şi 

sacoul sunt negri.; 5. Papucii şi halatul sunt negri., se realizează corect acordul:  

a) 2, 5;  

b) 2, 3, 5;  

c) 1, 2, 5;  

d) 2, 4;  

e) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

445. Cuvintele subliniate din enunţul Imposibil de descoperit autorul acestei 

lucrări, câtă vreme...sunt, în ordine:  

a) pr.vb., sb, cd;  

b) np, sb, sb;  

c) np, cd, sb;  

d) pr.vb., cd, sb;  

e) np, sb, cd. 

 

446. Cuvintele subliniate din enunţul Datorită a ceea ce s-a întâmplat, rămânem 

prieteni. sunt, în ordine:  

a) sb / pron.relativ compus în Ac, np / substantiv în N;  

b) sb / pron.relativ compus în D, np / adjectiv în N;  

c) cz / pron.relativ compus în Ac cu sens de D, np / substantiv în N;  

d) sb / pron.relativ compus în D, cd / substantiv în N;  

e) sb / pron.relativ compus în Ac cu sens de D, np / substantiv în N. 

 

447. Cuvintele subliniate din enunţul L-a întâlnit acum un an pe cel ce i-a devenit 

soţ. sunt, în ordine:  

a) cd / pron.relativ în Ac precedat de prepoz., sb / pron. relativ în N;  

b) cd / pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz., np / pron. relativ în N;  

c) cd / pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz., sb / pron. relativ în N;  

d) cd / pron.relativ compus în Ac precedat de prepoz.;  

e) sb / pron. relativ compus în Ac precedat de prepoz. 
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448. În care dintre enunţurile următoare: 1. Mă bazez întotdeauna pe tine.; 2.  S-a 

supărat pe mine.; 3. Se poate bizui pe voi.; 4. Nu pot conta pe el.; 5. Nu pot să-l 

aştept. există complemente directe exprimate prin pronume personale în:  

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

b) 1,2,3;  

c) 1,2,5;  

d) 5;  

e) 4,5. 

 

449. Pronumele relative din enunţurile: 1. Cui nu-i place dragostea, Dumnezeu să 

nu i-o dea.; 2. Răspunde-i cui te întreabă.; 3. Nu ştie cui să se adreseze.; 4. 

Trimite-o cui i-ai promis! sunt:  

a) sb în subordonată, caz D (1,2,3,4);  

b) ci în subordonată, caz D (1,2,3,4);  

c) sb în subordonată, caz D (2), ci în subordonată, caz D (1,3,4);  

d)  sb în subordonată, caz D (2,3), ci în subordonată, caz D (1,4);  

e) sb în subordonată, caz D (2,4), ci în subordonată, caz D (1,3). 

 

450. Cuvintele subliniate din enunţul Alinierea preţurilor cu cele din ţări 

civilizate s-a realizat. sunt:  

a) ci / pronume demonstrativ în Ac cu prepoz.;  

b) ci / adjectiv pronom. demonstrativ în Ac;  

c) atr.pron.prepoz./ pron.demonstrativ în Ac precedat de prepoz.;  

d) atr.pron.prepoz./ pron.relativ în Ac precedat de prepoz.;  

e) ci / pron. relativ în Ac cu prepoz. 

 

451. Secvenţa subliniată din enunţul O schimbare de 180º nu se mai poate petrece 

curând. este:  

a) at.subst.prepoz.;  

b) at.adj. / numeral cu valoare adjectivală;  

c) at.numeral;  

d) at.adj. / locuţ. adjectivală;  

e) at.subst. apoziţional. 

 

452. Subordonata şi cuvintele subliniate din enunţul Afirmă contrariul a ceea ce 

afirma sub regimul trecut. sunt:  

a) CI, cd, ci;  

b) CI, at.pron.genitival, ct;  

c) AT, at.pron.genit., ct;  

d) AT, cd, ct;  

e) AT, cd, ci. 

 

453. Cuvintele subliniate din enunţul Nu i-a putut fi împlinită dorinţa de a rămâne 

tânăr. sunt:  

a) atr.verbal / verb la inf.prez. precedat de prepoz., np / adjectiv propriu-zis;  

b) atr.verbal / verb la inf.prez. precedat de prepoz., cd / adjectiv propriu-zis;  

c) atr.prepoz. / verb la inf.prez. precedat de prepoz., np / adjectiv propriu-zis;  

d) atr.verbal / verb la inf.prez. precedat de prepoz., cm / adjectiv propriu-zis;  

e) atr.prepoz. / verb la inf.prez. precedat de prepoz., cm / adjectiv propriu-zis. 
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454. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Arde-n candel-o lumină cât un 

sâmbure de mac.; 2. Apelul la înţelegere a fost bine primit. 3. Anul acesta au 

fructe cu carul! sunt:  

a) atribute prepoziţionale (1,2,3);  

b) cm comparativ (1), atribute prepoziţ. (2,3);  

c) cm comparativ (1), ci (2), atribut adjectival / locuţ.adjectivală (3);  

d) cm comparativ (1), ci (2), cm (3);  

e) atribute prepoziţionale (1,2), atribut adjectival / locuţ.adjectivală (3). 

 

455. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Îmi plac casele ale căror ferestre sunt 

mari.; 2. Nu mi-a plăcut purtarea alor săi.; 3. Genele-i sunt deosebit de lungi.; 4. 

Conferirea de medalii unora i-a indispus pe câţiva. sunt:  

a) atr.pron.genitival (1,2), atr.pron.în D (3,4);  

b) atr.pron.genitival (1,2,3), atr.pron.în D (4);  

c) atr.pron.genitival (1,2,3,4);  

d) atr.pron.genitival (1,2,4), atr.pron.în D (3);  

e) atr.pron.genitival (1), atr.pron.în D (2,3,4). 

 

456. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Vrea o prăjitură de asta.; 2. Un om ca 

tine se găseşte greu.; 3. Propunerea în sine  nu chiar rea.;  4. Invidia pe ea o 

rodea tot mai mult. sunt:  

a) atr.pron.prepoz. / pron.demonstrativ (1), pron.personal (2,4), pron.refl. (3);  

b) atr.adj./adj.pron.demonstrativ (1), atr.pron.prepoz./ pron.personal (2,4), 

pron.refl. (3);  

c) atr.pron.prepoz. / pron.demonstrativ (1), pron.personal (2,4), locuţ.pronominală 

(3);  

d) atr.pron.prepoz. / pron.demonstrativ (1), pron.personal (2,4), atr.adj. / locuţ.adj. 

(3);  

e) atr.pron.prepoz. / pron.demonstrativ (1), cm comparativ / pron.personal (2), 

atr.pron.prepoz. / pron.refl. (3), atr.pron.prepoz. / pron.pers.(4). 

 

457. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Trezitul devreme nu înseamnă 

neapărat hărnicie.; 2. Mi-a propus mărirea de două ori  a fotografiei.; 3. Cititul 

noaptea nu-i recomandat.; 4. Învăţatul pe de rost are dezavantaje. sunt:  

a) atr.adverbiale / adv. (1), numer.cu val adv. (2), subst.cu val. adv. (3), 

locuţ.adv.(4);  

b) atr.adverbiale / adv. (1), numer.cu val adv. (2), subst.cu val. adv. (3), atr.adj. / 

locuţ.adj.(4);  

c) atr.adverbiale / adv. (1), numer.cu val adv. (2), subst.cu val. adv. (3), atr.adv. 

/locuţ.adv.(4);  

d) atr.adverbiale / adv. (1,3), numer.cu val adv. (2), locuţ.adv.(4);  

e) atr.adverbiale / adv. (1,2,3), locuţ.adv.(4).  

 

458. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Tipărirea textului fără a-l corecta nu e 

recomandabilă.; 2. Citirea pentru a înţelege e cea mai bună.; 3. Dorinţa lui de a 

face casa e foarte mare.; 4. Toţi oamenii râzând sunt frumoşi. sunt:  

a) atr.verbale /vb. la inf. (1,2,3), vb. la gerunziu (4);  

b) cm / vb. la inf. (1), atr.verbale /vb. la inf. (2,3), vb. la gerunziu (4);  

c) atr.verbale /vb. la inf. (1,3), vb. la gerunziu (4), cs / vb. la inf. (2);  

d) atr.verbale /vb. la inf. (1,2,3), atr. adj. / vb. la gerunziu (4);  
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e) atr.verbale /vb. la inf. (1,2), vb. la gerunziu (4), cd / vb. la inf.(3). 

 

459. În care dintre frazele următoare: 1. Întrebarea de câţi bani are nevoie e 

potrivită.; 2. A strigat-o pe Maria, după care a plecat.; 3. Locul de unde a plecat 

nu poate fi uitat.; 4. N-a vorbit despre loc, de unde am înţeles că era supărat. 

există atributive?  

a) 1,2,3,4;  

b) 1,2,3;  

c) 1,2,4;  

d) 1,3;  

e) 1,4. 

 

460. În care dintre frazele următoare: 1. Se usca de dorul cui ştiu eu.; 2. Datoria 

oricui vede un răufăcător este să-l denunţe.; 3. Recunoştinţa faţă de cine te-a 

ajutat e mare.; 4. Era impresionat de modul cum îl primise. există atributive?  

a) 1,2,3,4;  

b) 2,3,4;  

c) 3,4;  

d) 1,2,3;  

e) 2,4.  

 

461. Cuvântul subliniat din enunţul Mi-e dor de ai mei. este:  

a) sb / subst.în N;  

b) cd / subst. în Ac;  

c) np / subst. în N;  

d) cm / subst. în Ac;  

e) nu are funcţie sintactică, e element locuţional. 

 

462. Cuvintele subliniate din enunţul La intrare, a fost bine, dar la ieşire, a fost 

huiduit. sunt:  

a) cl / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

b) ct / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) ct / loc.substantivală;  

d) cl / loc.subtantivală;  

e) ci / subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

463. Cuvântul subliniat din enunţul Oricât de mare ţi-e durerea, încearcă să te 

stăpâneşti! este:  

a) atr.adj. / adj.propriu-zis;  

b) cm / adv. provenit din adj.;  

c) np / adj. propriu-zis;  

d) sb / adj. substantivizat;  

e) cm comparativ / adj. propriu-zis.  

 

464. Cuvântul subliniat din enunţul Se plictisise aşteptând autobuzul. este: a) cm / 

vb la gerunziu;  

b) cd / vb la gerunziu;  

c) sb / vb la gerunziu;  

d) ct / vb la gerunziu;  

e) ci / vb la gerunziu. 
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465. Subordonatele din frazele următoare: 1. Problema e că nu ştie nimic.; 2. Ce 

crezi că a devenit Maria?; 3. Iată că a venit!; 4. Ce trebuie să mai cumpărăm? 

sunt:  

a) PR (1), CI (2), CD (3) SB (4);  

b) PR (1), CD (2,3,4);  

c) SB (1,4), CD (2,3);  

d) PR (1), CD (2) SB (3,4);  

e) PR (1), CD (2,3), SB (4). 

 

466. Cuvântul subliniat din enunţul Nevenindu-i a pleca, a invitat-o pe gazdă la 

dans. este:  

a) cd / vb la inf.prez.;  

b) cm / vb la inf.prez.;  

c) sb / vb la inf.prez.;  

d) ci / vb la inf.prez.;  

e) cs / vb la inf.prez. 

 

467. Predicatele din enunţurile: 1. Munţii sunt împăduriţi.; 2. Oraşul e aşezat între 

dealuri.; 3. Geamurile sunt spălate şi se vede bine prin ele.; 4. Vânzătorul e plecat 

după marfă. sunt:  

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

b) verbale (1,2,3,4);  

c) nominale (1,2,4), verbal (3);  

d) nominale (1,4), verbale (2,3);  

e) nominale (1,3), verbale (2,4).  

 

468. Cuvintele subliniate din enunţul Secţia ar putea fi acreditată în mai. sunt:  

a) cm / vb la diateza pasivă, inf. prez.;  

b) cd / vb la diateza pasivă, inf. prez.;  

c) cd / vb, inf. prez., np / vb, participiu;  

d) np / vb la diateza pasivă, inf. prez.;  

e) cd / vb, inf. prez., cd / vb la participiu. 

 

469. Subordonata şi elementul de relaţie subordonator din fraza Unde se ştia 

vinovat, n-a mai scos niciun cuvânt. sunt:  

a) CZ, adv.relativ;  

b) CL, adv. relativ;  

c) CZ, adv. cu valoare de conjuncţie;  

d) CT, adv.relativ;  

e) CS, adv.relativ. 

 

470. Subordonatele din fraza  Trebuie să venim să-l ajutăm, că de nu, o să fie vai 

de capul lui. sunt, în ordine:  

a) SB, CS, CZ, COND.;  

b) SB, CI, CZ, COND.;  

c) SB, CS, CZ;  

d) SB, CS, COND.;  

e) CD, CS, CZ, COND. 
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471. Subordonatele din fraza  Mai rămâne să spui ora la care o să ne întâlnim ca 

să plecăm. sunt, în ordine:  

a) CD, AT, CS;  

b) SB, CT, CS;  

c) SB, AT, CS;  

d) CD, CT, CS;  

e) SB, AT, CZ. 

 

472. Subordonatele din fraza Dacă o să procedăm astfel este ca să atragem 

atenţia asupra lucrurilor care merg prost. sunt, în ordine:  

a) PR, SB, AT;  

b) SB, PR, AT;  

c) COND, PR, AT;  

d) SB, CS, AT;  

e) CZ, PR, AT. 

 

473. Subordonatele din fraza Întâmplă-se ce s-o întâmpla, că nu-mi mai pasă dacă 

eşti sau nu cu mine. sunt, în ordine:  

a) SB, CZ, CI, CI;  

b) CD, CZ, CI, CI;  

c) SB, CZ, CI;  

d) CD, CZ, CI;  

e) SB, CZ, CD, CD. 

 

474. Subordonatele din fraza Nu ştiu exact când şi unde se va duce, dar e de 

aşteptat c-o va face. sunt, în ordine:  

a) CD, SB;  

b) CD, CD, CD;  

c) CD, CD, CI;  

d) CD, CD, SB;  

e) CD, CD. 

 

475. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Au terminat de citit romanul.; 2. 

Pleosc o palmă!; 3. Poate pleca.; 4. N-a spus cine ştie ce. sunt:  

a) cd / vb la supin, cd / subst., cd / vb la inf.prez., cd / locuţ.pronom.;  

b) cd / vb la supin, sb / subst., cd / vb la inf.prez., cd / locuţ.pronom.;  

c) cd / vb la supin, cd / subst., cm / vb la inf.prez., cd / locuţ.pronom.;  

d) cd / vb la supin, cd / subst., cd / vb la inf.prez., CD;  

e) cd / vb la supin, cd / subst., sb / vb la inf.prez., cd / locuţ.pronom. 

 

476. Subordonatele din frazele: 1. Aflaţi despre mine căci sunt sănătos.; 2. Nu 

înţelege cum de a fost posibil.; 3. Uite cum facem!; 4. I-a adus din ceea ce a găsit. 

sunt:  

a) CZ (1), CD (2,3,4);  

b) CD (1,2,4), SB (3);  

c) CD (1,2,3,4);  

d) CZ (1), CD (2,4), SB (3);  

e) CD (1,3,4), CM (2). 
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477. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Mănâncă şi tu din pâinea de pe masă!; 

2. A mai cumpărat din astea.; 3. Are de toate.; 4. A mâncat la prăjituri! sunt:  

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

b) cd (1,2,3) atr.adj. (3);  

c) atr.subst.prepoz. (1), cd (2,3,4);  

d) ci (1,2), cd (3,4);  

e) cd (1,2,3), atr.adj., cd (4).  

 

478. Subordonatele din frazele: 1. Pe cine crezi c-a întâlnit?; 2. Pe cine trebuie să 

întâlneşti?; 3. Ce zice c-a văzut?; 4. Cui crezi c-a spus? sunt: a) CD (1,2,3,4);  

b) CD (1,3,4), SB (2);  

c) CD (1,2,3), CI (4);  

d) CD (1,2), SB (3), CI (4);  

e) CD (1,4), SB (2), CI (3). 

 

479. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Bravo lui!; 2. Vai de tine!; 3. Acestea 

sunt practici păgubitoare oricui.; 4. Îi e fidel.; 5. Na-ţi-o! sunt: a) ci / pron. pers. 

D (1,4), pron.pers. Ac (2,5), pron.nehotărât D (3);  

b) ci / pron.pers.D (1,4), pron.pers.Ac (2), pron.nehot. D (3); cd / pron.pers.Ac (5);  

c) ci / pron.pers.D (1,4), pron.pers.Ac (2), pron.nehot. G (3); cd / pron.pers.Ac (5);  

d) ci / pron.pers.D (1,4), pron.pers.Ac (2), pron.nehot. D (3); cd / pron.pers.Ac (5);  

e) ci / pron.pers.G (1), pron.pers. D (4), pron.pers.Ac (2), pron.nehot. D (3); cd / 

pron.pers.Ac (5). 

 

480. Subordonatele şi elementele lor de relaţie din frazele: 1. Cer sfaturi cui se 

pricepe.; 2. Cartea îi e utilă oricui doreşte o mai bună informare.; 3. Mă bazez pe 

cine e harnic. 4. S-a apucat să mănânce. sunt:  

a) CI; pron.relativ D (1), pron.nehot. D (2), pron.relativ Ac (3), conjuncţie subord. 

(4);  

b) CI; pron.relativ D (1), pron.nehot. D (2); CD; pron.relativ Ac (3); CI; 

conjuncţie subord. (4);  

c) CI; pron.relativ D (1), pron.nehot. D (2); CD; pron.relativ Ac (3), conjuncţie 

subord. (4);  

d) AT; pron.relativ D (1); CI pron.nehot. D (2), pron.relativ Ac (3), conjuncţie 

subord. (4);  

e) CI; pron.relativ D (1), pron.nehot. D (2), pron.relativ Ac (3); SB, conjuncţie 

subord. (4). 

 

481. Subordonatele din frazele: 1. Nu-i pasă cine va lua premiul.; 2. Se teme că a 

greşit.; 3. Nu e apt să transmită mesajul.; 4. Îşi dă seama cât de nepriceput era 

atunci. sunt:  

a) CD (1), CI (2,3,4);  

b) CI (1,2,3), CD (4);  

c) CI (1,2,3,4);  

d) CD (1), CI (2,4), CM (3);  

e) CI (1,2,3), CM (4). 

 

482. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Lovit de soartă, n-a mai luptat.; 2. 

Persecutat ani la rând de regimul politic, a avut tăria să-l înfrunte.; 3. S-a afirmat 

de cineva că textul e ambiguu. 4. E apreciată de toţi. sunt:  
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a) cag / subst. (1,2), pron.nehot.(3,4);  

b) ci / subst. (1), cag / subst. (2), pron.nehot.(3,4);  

c) ci / subst. (1,2), cag /  pron.nehot.(3,4);  

d) ci / subst. (1,2), pron.nehot. (3); cag /  pron.nehot.(4);  

e) cag / subst. (1,2), pron.nehot.(4); sb / pron.nehot.(3). 

 

483. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. E mai bun decât mine.; 2. I-a dat mai 

mult lui decât mie.; 3.Era mai cald ieri decât azi.; 4. E mai uşor a promite decât 

a-ţi respecta promisiunea. sunt:  

a) cm comparative / pron.pers. Ac (1), pron.pers.D (2), adverb (3), vb la infinitiv 

prez. (4);  

b) cm comparative / pron.pers. Ac (1,2), adverb (3), vb la infinitiv prez. (4);  

c) cm comparative / pron.pers. Ac (1), pron.pers.D (2), adverb (3); cm / vb la 

infinitiv prez. (4);  

d) cm comparative / pron.pers. Ac (1,2), adverb (3); sb / vb la infinitiv prez. (4);  

e) cm comparative / pron.pers. Ac (1), pron.pers.D (2), adverb (3); sb /vb la 

infinitiv prez. (4). 

 

484. Subordonatele din frazele: 1. Să nu ne dea Dumnezeu mai multă nenorocire 

decât putem duce.; 2. E cel mai bun dintre care vă aflaţi aici. sunt:  

a) CM COMP. (1,2);  

b) AT (1), CM COMP. (2);  

c) CM COMP. (1), CI (2);  

d) CI (1,2);  

e) CM COMP. (1), AT (2). 

 

485. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. În tinereţe se baza pe părinţi.; 2. 

Acum o săptămână, nu ştia nimic.; 3. A ajuns odată cu tine.; 4. Ajuns acasă, a 

observat că-i lipseşte telefonul. sunt:  

a) ct / subst. Ac precedat de prepoz. (1,2), pron.pers. în Ac precedat de locuţ. 

prepoz. (3), participiu (4);  

b) ct / subst. Ac precedat de prepoz. (1), subst. Ac precedat de adv.cu valoare 

prepoz. (2), adv. de timp, prepoz., pron.pers. (3), participiu (4);  

c) ct / subst. Ac precedat de prepoz. (1), subst. Ac precedat de adv.cu valoare 

prepoz. (2), pron.pers. în Ac precedat de locuţ. prepoz. (3), atr.adj. / adj.participial 

(4);  

d) ct / subst. Ac precedat de prepoz. (1), subst. Ac precedat de adv.cu valoare 

prepoz. (2), pron.pers. în Ac precedat de locuţ. prepoz. (3), indic.perf.compus (4);  

e) ct / subst. Ac precedat de prepoz. (1), subst. Ac precedat de adv.cu valoare 

prepoz. (2), pron.pers. în Ac precedat de locuţ. prepoz. (3), atr.adj. circ. / adj. 

participial (4). 

 

486. Subordonatele din frazele: 1. Dar azi, când dorul mă usucă, /Sunt osândit 

numai să plâng.; 2. Cum ar putea proceda altfel, când tu eşti aşa de îngăduitor? 

sunt:  

a) APOZ, CI (1), CZ (2);  

b) CT, CI (1), CZ (2);  

c) APOZ, CI (1), CT (2);  

d) APOZ, CS (1), CZ (2);  

e) CT, CI (1), CT (2). 
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487. Subordonatele din frazele: 1. Nici nu se aşeză la masă, că şi începu 

scandalul.; 2. Cum te vede, cum începe să-ţi ceară câte ceva. sunt:  

a) CT (1), CM, CD (2);  

b) CT (1), CT, CD (2);  

c) CZ (1), CT, CD (2);  

d) CT (1), COND, CD (2);  

e) CZ (1), CZ, CD (2). 

 

488. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Ne cunoaştem de copii.; 2. E gata într-

o clipă. sunt:  

a) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), cm / locuţ. adv. (2);  

b) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), ct / prepoz., numeral card., subst. (2);  

c) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), ct / locuţ. adv. (2);  

d) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), ct / locuţ. adv. (2);  

e) CT / predicat eliptic, subst. în Ac precedat de prepoz. (1), ct / locuţ. adv. (2). 

 

489. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Nu i-a plăcut prăjitura necoaptă la 

mijloc.; 2. Iată alături casa lui!; 3. Avea un miel alb în creştet.; 4. Îi face mare 

plăcere munca în grădină. sunt:  

a) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), adv. (2), atr.subst.prepoz. / subst.în 

Ac precedat de prepoz. (4);  

b) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), adv. (2), atr.subst.prepoz. / subst.în 

Ac precedat de prepoz (4).;  

c) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), cm /adv. (2), atr.subst.prepoz. / 

subst.în Ac precedat de prepoz. (4);  

d) cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), adv. (2), cl / subst.în Ac precedat de 

prepoz. (4);  

e) atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), adv. (2), 

atr.subst.prepoz. / subst.în Ac precedat de prepoz. (4). 

 

490. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Ici-colo au răsărit ghiocei.; 2.  

Aleargă încolo-încoace  fără rost.; 3. Aceştia migrează din loc în loc.; 4. De jur 

împrejur  au plantat nuci. sunt:  

a) cl / locuţ. adv. (1,2,3,4);  

b) cl / adv.compus (1,2,3,4);  

c) cl / adv.compus (1,2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3), locuţ. adv. (4);  

d) cl / adv.compus (1), locuţ. adv. (2,3,4);  

e) cl / adv.compus (1,2), locuţ. adv. (3,4). 

 

491. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. La noi  sunt codrii verzi de brad...; 2. 

Tu stăteai îndărătul lui.; 3. S-a aşezat înainte-ţi.; 4. A răspuns înainte-ţi.  sunt:  

a) cl / pron pers. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.pers.în G precedat de prepoz. 

(2), pron.pers. în D precedat de prepoz. (3,4);  

b) cl / pron pers. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.pers.în G precedat de prepoz. 

(2), pron.pers. în D precedat de prepoz. (3); ct / pron.pers. în D precedat de 

prepoz. (4);  

c) ci / pron pers. în Ac precedat de prepoz. (1); cl / pron.pers.în G precedat de 

prepoz. (2), pron.pers. în D precedat de prepoz. (3); ct / pron.pers. în D precedat 

de prepoz. (4);  



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 82 

d) cl / pron pers. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.pers.în D precedat de prepoz. 

(2,3); ct / pron.pers. în D precedat de prepoz. (4);  

e) cl / pron pers. în Ac precedat de prepoz. (1), pron.pers.în D precedat de prepoz. 

(2,3,4). 

 

492. Cuvintele subliniate din enunţurile: a) Stai locului!; 2. Editează-ţi 

fotografiile pe loc!; 3. Până aici e bine, dar mai încolo sunt destule greşeli.; 4. 

De-afară se auzeau ţipete. sunt:  

a) cl / subst. în D locativ (1), adv. la comparativ de superior. (3), adv. precedat de 

prepoz. (4); ct / locuţ.adv. (2);  

b) cl / subst. în D locativ (1), subst.  în Ac. precedat de prepoz. (2), adv. la 

comparativ de superior. (3), adv. precedat de prepoz. (4);  

c) cl / subst. în D locativ (1), locuţ.adv. (2,4), adv. la comparativ de superior. (3);  

d) cl / subst. în D locativ (1), locuţ.adv. (2,3,4);  

e) cl / subst. în D locativ (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2), adv. (3), adv. 

precedat de prepoz. (4). 

 

493. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Conduce cu atenţie.; 2. Îmi amintesc 

perfect întâmplarea.; 3. Vorbeşte neîntrerupt.; 4. Casa a fost construită după 

planul arhitectului. sunt:  

a) cm / locuţ.adv. (1), adv. provenit din adj. (2),  adv. provenit din adj. participial 

(3), subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

b) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,4), adv. provenit din adj. (2); ct /  adv. 

provenit din adj. participial (3);  

c) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,4), adv. provenit din adj. (2),  adv. 

provenit din adj. participial (3);  

d) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), adv. provenit din adj. (2),  adv. 

provenit din adj. participial (3), ci / subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

e) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), adv. provenit din adj. (2),  adv. 

provenit din adj. participial (3); cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (4). 

 

494. Subordonatele din frazele: 1. Vine ca şi cum ar zbura.; 2. Am descoperit 

secretul fără să fac vreun efort.; 3. Decide după cum îi place.; 4. Aşa să faci, cum 

te-am învăţat! sunt:  

a) CM (1,2,4), CD (3);  

b) CM (1,2,3), APOZ (4);  

c) CM (1,3,4), CV (2);  

d) CM (1,2,3,4);  

e) CM (1,2,3) CD (4). 

 

495. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Lucrează fără a se grăbi.; 2. Vorbeşte  

ca tine.; 3. Au dat cadourile, împărţindu-le fiecărui copil.; 4.  Ne tot  întreabă de 

tine. sunt:  

a) cm / vb, inf.prez. (1), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (2), vb la gerunziu 

(3), adv. (4);  

b) cv / vb, inf.prez. (1); cm / pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (2), adv. (4); cz / 

vb la gerunziu (3);  

c) cm / vb, inf.prez. (1), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (2), vb la gerunziu 

(3); fără funcţie sint./ adv. (4);  
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d) cm / vb, inf.prez. (1), vb la gerunziu (3), adv. (4); cm comparativ / pron.pers. în 

Ac precedat de prepoz. (2);  

e) cm / vb, inf.prez. (1), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (2), vb la gerunziu 

(3); ct / adv. (4). 

 

496. Subordonatele din frazele: 1. Dacă nu s-a pregătit, apoi cum să ştie 

răspunsul?; 2. Vrea concediu, pe motiv că nu se simte bine.; 3. Odată ce ţi-ai dat 

cuvântul, respectă-l!; 4. Având în vedere că pleci, trebuie să-ţi iei rămas bun! 

sunt:  

a) CZ (1,2,3,4),  SB (4);  

b) CZ (1,2,3), SB, SB (4);  

c) CZ (1,2,3), CD, SB (4);  

d) COND(1) CZ (2,3), CD, SB (4);  

e) CZ (1,3), AT (2), CD, SB (4). 

 

497. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. La ce nu plăteşti, dacă eşti dator?; 2. 

Ce te miri?; 3. De ce te văicăreşti?; 4. De-asta nu merg, că nu m-a invitat. sunt:  

a) cz / locuţ.adv. (1,3,4), adv.(2);  

b) cz / locuţ.adv. (1,4), adv.(2), pron.interog. în Ac precedat de prepozi. (3);  

c) cz / adv. precedat de prepoz.(1,3), locuţ. adv. (4), adv.(2);  

d) cz / locuţ.adv. (1,3,4), adv.(2);  

e) cz / locuţ.adv. (1,3), adv.(2), pron. demonstr. precedat de prepoz. (4). 

 

498. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Era enervată de vulgaritatea vorbelor 

lui.; 2. A greşit din neatenţie.; 3. I se înnegrise degetul sub apăsarea greutăţii.; 3. 

L-au certat pentru tine. sunt:  

a) cag / subst. în Ac precedat de prepoz. (1) cz / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(2,3), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (4);  

b) cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. 

(4); cm / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3), pron.pers. în Ac precedat de 

prepoz. (4);  

d) cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2), cl / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3), pron.pers. în Ac precedat de prepoz. (4);  

e) cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3); ci / pron.pers. în Ac precedat de 

prepoz. (4). 

 

499. Subordonatele din frazele: 1. Hai cu ei, să nu creadă că ne-am supărat!; 2. A 

venit să mă convingă să accept propunerea.; 3. Nu vii doar să-mi ţii predici!; 4. A 

început cu ţigănismele, doar-doar o spune şi adversarul ceva. sunt:  

a) CZ, CD (1), CS, CI (2), CS (3), CS (4);  

b) CS, CD (1), CZ, CI (2), CS (3), CS (4);  

c) CS, CD (1), CS, CI (2), CZ (3), CS (4);  

d) CS, CD (1), CS, CI (2), CS (3), CZ (4);  

e) CS, CD (1), CS, CI (2), CS (3), CS (4). 

 

500. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. I-a apărut cartea, spre bucuria 

prietenilor.; 2. Infractorul a acţionat cu intenţia de a-şi intimida adversarul.; 3. 

Pentru orice eventualitate, a angajat un avocat.; 4. Învaţă engleza, în vederea 

obţinerii bursei. sunt:  
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a) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3), subst. în G precedat de locuţ. 

prepoz. (4);  

b) cs / locuţ.adv. (1,2,3), subst. în G precedat de locuţ. prepoz. (4);  

c) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,3), locuţ.adv. (2), subst. în G precedat de 

locuţ. prepoz. (4);  

d) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2), ci / subst. în Ac precedat de prepoz. 

(3), cs / subst. în G precedat de locuţ. prepoz. (4);  

e) cs / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), cz / subst. în Ac precedat de prepoz. (2,3), 

cs / subst. în G precedat de locuţ. prepoz. (4). 


