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1. Subordonatele din fraza: Privirea ei îmi spunea un lucru: suntem străini, iar, ce 

urmează să se întâmple, ne depăşeşte. sunt:  

a) APOZ, APOZ , SB, SB;  

b) APOZ, SB, SB;  

c) SB, SB;  

d) CD, SB;  

e) APOZ, APOZ , CD, SB. 

 

2. Cuvântul subliniat din enunţul: Logica s-ar găsi în ceea ce ar fi zis pastorul. 

este:  

a) cl;  

b) ci;  

c) cd;  

d) ct;  

e) cm. 

 

3. Subordonata /Subordonatele din fraza: Buletinele de vot erau gata ştampilate, 

nu vă spun în favoarea cui, că ştiţi dumneavoastră. este / sunt:  

a) CZ;  

b) CD, CZ;  

c) APOZ, CZ;  

d) CI, CZ;  

e) APOZ. 

 

4. Cuvintele subliniate din enunţul: Criteriile de delimitare le constituie fidelitatea 

faţă de valorile morale. sunt, în ordine:  

a) sb, cd, atr.subst.prepoz.;  

b) sb, cd, ci; c) cd, sb, atr.subst.prepoz.;  

c) cd, sb, atr.subst.prepoz.;  

d) np, sb., atr.subst prepoz.;  

e) np, sb, ci. 

 

5. Cuvântul subliniat din enunţul: Auzim mereu vorbindu-se de o relativă 

redresare economică. este:  

a) ct;  

b) cm;  

c) cd;  

d) ci;  

e) cz. 

 

6. Subordonata din fraza  Unde mi-am pus ochelarii, nu ştiu şi nici nu mă mai 

interesează. este, în raport cu regenta / regentele:  

a) CL;  

b) CD; 

c) SB;  

d) CD / CL;  

e) CD /SB. 

 

7. Cuvântul subliniat din enunţul E un timp ideal pentru o plimbare. este:  
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a) cs;  

b) atr.subst.prepoz.;  

c) ci;  

d) cz;  

e) np. 

 

8. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. L-a cunoscut pe navetă.; 2. Trebuie să-ţi 

iei rămas-bun la plecare.; 3. Vedem noi mai la urmă care are dreptate.; 4. Nici 

măcar în singurătate n-a fost curajos. sunt:  

a) ct / subst în Ac precedat de prepoz. (1,2,4), locuţ.adv. la comparativ de 

superioritate (3);  

b) cl / subst în Ac precedat de prepoz. (1,2,4), locuţ.adv. la comparativ de 

superioritate (3);  

c) cl / subst în Ac precedat de prepoz. (1,2), ct /locuţ.adv. la comparativ de 

superioritate (3), cl / subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

d) ct / subst în Ac precedat de prepoz. (1,2,4); cm /locuţ.adv. la comparativ de 

superioritate (3);  

e) cl / subst în Ac precedat de prepoz. (1,4), ct / subst în Ac precedat de prepoz. 

(2), locuţ.adv. la comparativ de superioritate (3). 

 

9. Cuvintele subliniate şi subordonatele din enunţul  Sub totalitarism, ceea ce 

ajunge în cele din urmă să fie cotropit este eul interior. sunt:  

a) ct, ct, sb, SB, CI;  

b) cl, cm, sb, SB, PR;  

c) ci, ct, np, SB, CI;  

d) ct, ct, np, SB, PR;  

e) ct, ct, sb, SB, PR.  

 

10. Subordonatele din frazele: 1. S-a făcut roşu cum e focul.; 2.   S-a făcut foc cum 

te-a văzut.; 3. S-a făcut cum e focul. sunt:  

a) CM (1,2,3);  

b) CM (1,2), PR (3);  

c) CM (1), CT (2), PR (3);  

d) CM (1), PR (2,3);  

e) CM (1), CZ (2), PR (3). 

 

11. Subordonatele din frazele: 1. Cum e turcul, şi pistolul.; 2. Ce eşti tu, sunt şi 

eu.; 3. Ce eşti tu, nu pot fi eu. sunt:  

a) PR (1,2), CD (3);  

b) PR (1), SB (2), CD (3);  

c) PR (1), SB (2,3);  

d) CM (1), PR (2), CD (3);  

e) CM (1), CD (2,3). 

 

12. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. S-a supărat pentru faptul că l-am 

neglijat şi pe motivul că nu l-am ajutat.; 2. - De ce  ai venit? Să lucrezi? sunt, în 

ordine:  

a) cs, cz (1), cs (2);  

b) cz, cz (1), cs (2);  

c) cz, cz (1), cz (2);  
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d) cs, cs (1), cs (2);  

e) cs, cs (1), cz (2). 

 

13. Subordonatele din fraza: Unde nu ai fost atent, de-aia ai greşit, dar, când ştii 

că ştii, de ce nu te concentrezi? sunt, în ordine:  

a) CZ, CZ, CD;  

b) CL, CZ, CD;  

c) CZ, CT, CD;  

d) CL, CT, CD;  

e) CZ, COND, CD. 

 

14. Subordonatele din fraza: Una e dacă se va resemna şi va accepta, şi alta să 

consimtă la muşamalizarea abuzurilor locative ale unora dintre partenerii de 

coaliţie. sunt:  

a) SB, SB, SB;  

b) PR, PR, PR;  

c) SB, SB;  

d) PR, PR;  

e) CD, CD, CD. 

 

15. Subordonatele din frazele: 1. S-a dus cu scopul să-l cumpere.; 2. A trecut pe 

acolo cu intenţia să-l vadă.; 3. Du-te de mănâncă!; 4. A plecat cu gândul să 

revină curând. sunt:  

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

b) CS (1,3,4), AT (2);  

c) AT (1,2,3), CS (3);  

d) CS (1,3), AT (2,4);  

e) AT (1,2), CS (3,4). 

 

16. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. A muncit mult pentru a se impune.; 2. 

Poliţiştii au răscolit pădurea în căutarea criminalului.; 3. A fost audiat în vederea 

extrădării.; 4. A venit anume să te cunoască. sunt: a) cs / vb la inf.prez. (1), cz / 

subst. în Ac precedat de prepoz. (2), cs / subst. în G precedat de locuţ.prepoz. (3), 

cs / adv. (4);  

b) cz / vb la inf.prez. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2), subst. în G precedat 

de locuţ.prepoz. (3), cs / adv. (4);  

c) cs / vb la inf.prez. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2), subst. în G precedat 

de locuţ.prepoz. (3), adv. (4);  

d) cz / vb la inf.prez. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2), subst. în G precedat 

de locuţ.prepoz. (3), adv. (4);  

e) cs / vb la inf.prez. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2), cz / subst. în G 

precedat de locuţ.prepoz. (3), cs / adv. (4).  

 

17. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: ...au silit-o pe doctoriţa de la 

mine din sat să mă ia în şareta care o aştepta în fiecare zi în gară, să nu mai fac 

cei trei kilometri, dus şi întors, prin crâng. sunt:  

a) CI, AT, CS, atr.pron.prepoz., atr.subst.prepoz.;  

b) CS, AT, CS, atr.pron.prepoz., atr.subst.prepoz.;  

c) CI, AT, CZ, atr.pron.prepoz., atr.subst.prepoz.;  

d) CS, AT, CZ, atr.pron.prepoz., atr.subst.prepoz.;  
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e) CI, AT, CS, atr.pron.prepoz., cl. 

 

18. Subordonatele din frazele: 1. Medicamentele homeopatice sunt utile dacă 

medicamentele tradiţionale provoacă alergii.; 2. Dacă te interesează, atunci 

citeşte!; 3. Vin doar dacă mă chemi.; 4. Să fi bănuit, nu venea. sunt:  

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

b) CT (1), COND (2,3,4);  

c) CT (1,2), COND (3,4);  

d) CT (1,2,3), COND (4);  

e) COND (1,3,4), CZ (2). 

 

19. Subordonatele din frazele: 1. Du-te, că de nu, mă enervez!; 2. Fără să mă 

pricep, nu m-aş fi angajat.; 3. Să vii, dacă nu, mă supăr!; 4. Fără să trudeşti, nu 

reuşeşti. sunt:  

a) CZ (1), COND (2), COND, CZ (3), COND (4);  

b) CZ, COND (1), COND (2), COND (3), COND (4);  

c) CZ, COND (1), CM (2), COND, CZ (3), COND (4);  

d) CZ, COND (1), COND (2), COND, CZ (3), CM (4);  

e) CZ, COND (1), COND (2), COND, CZ (3), COND (4). 

 

20. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. A trebuit să plece, altminteri  l-ar fi 

certat.; 2. Invit-o, altfel se supără.; 3. Aşază-te în faţă, căci doar aşa  vei vedea 

mai bine.; 4. Studiază mai mult, căci numai în felul acesta o să te remarci.; 5. 

Trebuie să răspundă; în caz contrar va pierde examenul. sunt:   

a) cond / adv. (1,2,3), locuţ.adv. (4,5);  

b) cm / adv. (1,2,3), cond / locuţ.adv. (4,5);  

c) cond / adv. (1,2,3), locuţ.adv. (4) ct / lo.adv.(5);  

d) ct / adv. (1), cond / adv. (2,3), locuţ.adv. (4,5);  

e) ct / adv. (1,2), cond / adv. (3), locuţ.adv. (4,5).  

 

21. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Cu un efort, ar reuşi.; 2. Fără talent, n-

ajungea atât de sus!; 3. În absenţa muncii, ar fi fost unul oarecare.; 4. În cazul  

în care va câştiga procesul, i-ar închide gura pentru totdeauna. sunt:  

a) cond / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3,4);  

b) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1), cond / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (1,2,3,4);  

c) cond / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3), ct / subst. în Ac precedat de 

prepoz. (4);  

d) ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3,4);  

e) cm / subst. în Ac precedat de prepoz. (1,2,3,4). 

 

22. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. În caz de cutremur, adăpostiţi-vă!; 2. 

În locul lui, plecam.; 3. În alte împrejurări, ar fi acceptat invitaţia.; 4. Cercetând 

documentele, ar putea afla adevărul. sunt:  

a) ct/ subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (1), cond / pron.pers. în G precedat de 

loc.prepoz. (2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3), vb la gerunziu;  

b) cond / subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (1); ct / pron.pers. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); cond / subst. în Ac precedat de prepoz. (3), vb la gerunziu;  

c) cond / subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în G precedat de 

loc.prepoz. (2); ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (3), vb la gerunziu;  
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d) cond / subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în G precedat de 

loc.prepoz. (2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3); ct / vb la gerunziu;  

e) cond / subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în G precedat de 

loc.prepoz. (2), subst. în Ac precedat de prepoz. (3), vb la gerunziu. 

 

23. Subordonatele din frazele: 1. Continuă să critice, chiar când ştie că      n-are 

dreptate.; 2. Cât i-ar fi de greu, nu se lasă.; 3. Oricum am proceda, tot la 

concluzia asta am ajunge.; 4. Facă ce-o vrea, tot îl susţine lumea. sunt:  

a) CD, CV, CD (1), CV (2), CV (3), CV, CD (4);  

b) CD, CV, CD (1), CV (2), CM (3), CV, CD (4);  

c) CD, CV, CD (1), CV (2), CV (3), CD (4);  

d) CD, CT, CD (1), CV (2), CV (3), CV, CD (4);  

e) CD, CT, CD (1), CT (2), CV (3), CV, CD (4). 

 

24. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Nu acceptă nici în ruptul capului.; 2. 

În niciun caz nu-l va suţine.; 3. A muncit mult, cu toate astea n-a câştigat prea 

mulţi bani. sunt:  

a) cv / loc.adv. (1,2,3);  

b) cm / loc.adv. (1,2); cv / loc.adv. (3);  

c) cv / loc.adv. (1,3); ct / prepoz., adj.pron.negativ, subst. în Ac (2);  

d) cv / loc.adv. (1); ct / loc.adv.(2); cv / prepoz.adj.pron.nehotărât, 

pron.demonstrativ (3);  

e) cm / loc.adv. (1,2); fără funcţie sintactică / loc.conjuncţ.(3). 

 

25. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. S-a căsătorit împotriva voinţei lor.; 2. 

Cu tot elanul, n-a rezistat prea mult. sunt:  

a) cm / subst. în G precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat de loc.prepoz. 

(2);  

b) cv / subst. în G precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (2);  

c) cm / subst. în G precedat de prepoz. (1), cv / subst. în Ac precedat de 

loc.prepoz. (2);  

d) cv / subst. în D precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat de loc.prepoz. (2);  

e) cv / subst. în G precedat de prepoz. (1), subst. în Ac precedat de prepoz. (2). 

 

26. Subordonatele din frazele: 1. Ţipă de se-aude în tot blocul.; 2. Era aşa frig, că 

nu mai suportam.; 3. E prea inteligent, să nu înţeleagă totul. ; 4. A cumpărat atâta 

mâncare, să-i ajungă o săptămână. sunt:  

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

b) CM (1), CNS (2,3,4);  

c) CNS (1,2,3), AT (4);  

d) CM (1,2), CNS (3,4);  

e) CS (1), CNS (2,3,4). 

 

27. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. E suficient de inteligentă pentru a 

înţelege asta.; 2. S-a schimbat enorm, de nerecunoscut.; 3.  Tânăra care a muncit 

până la epuizare  a murit.; 4. Spre uimirea tuturor, şi-a revenit din comă. sunt:  

a) cs / vb la inf.prez. (1); cns / vb la supin (2), subst. în Ac precedat de 

prepoz.compusă (3), subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

b) cns / vb la inf.prez. (1),; cm / vb la supin (2); cns / subst. în Ac precedat de 

prepoz.compusă (3), subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  
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c) cns / vb la inf.prez. (1), vb la supin (2), subst. în Ac precedat de 

prepoz.compusă (3), subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

d) cns / vb la inf.prez. (1), vb la supin (2); ct / subst. în Ac precedat de 

prepoz.compusă (3), cns / subst. în Ac precedat de prepoz. (4);  

e) cns / vb la inf.prez. (1), vb la supin (2), subst. în Ac precedat de 

prepoz.compusă (3); ct / subst. în Ac precedat de prepoz. (4). 

 

28. Cuvintele subliniate şi subordonata din fraza: În ciuda faptului că ninge, el 

are chef să iasă la plimbare. sunt:  

a) cv, AT;  

b) CV;  

c) cv, CV;  

d) cond, AT;  

e) CT. 

 

29. Câte propoziţii şi ce fel de propoziţii sunt în fraza: Fie că vine sau nu, eu tot 

plec, deci, fie ce-o fi, nu-l mai aştept.?  

a) 8 propoziţii: 2P, 3 CV, 3 SB;  

b) 6 propoziţii: 2 P, 3 CV, 1 PR;  

c) 6 propoziţii: 2 P, 3 CV, 1 SB;  

d) 8 propoziţii: 2 P, 3 CV, 3 PR;  

e) 6 propoziţii: 2 P, 4 CV. 

 

30. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: Indiferent dacă are sau nu 

habar ce înseamnă asta, omul foloseşte, în condiţii  similare, cuvintele pe care le 

aude în emisiuni tv. sunt:  

a) sb, ct, ct, CV, CV, CI, AT;  

b) np, cond, ct, CV, CV, CI, AT;  

c) np, ct, ct, CV, CV, CD, AT;  

d) np, ct, ct, CV, CV, CI, AT;  

e) np, ct, cl, CV, CV, CI.  

 

31. Cuvintele subliniate din fraza: Nu cred că de o asemenea decizie, fie ea şi 

corectă, mai are nevoie acum. sunt:  

a) conjuncţ. coordonat. disjunctivă, sb, adv. fără funcţie sintactică, np = APOZ;  

b) p.nominal, sb, adv. fără funcţie sintactică= apoziţie dezvoltată;  

c) p.nominal (fie...corectă), sb, adv. fără funcţie sintactică = CV incidentă;  

d) conjuncţ. coordonat. disjunctivă, sb, atr.adjectival = P incidentă;  

e) p.verbal, sb, atr.adjectival, adv fără funcţie sintactică = AT. 

 

32. Subordonatele din fraza: Puterea e acea forţă strivitoare care, indiferent de 

ideile în numele cărora se exercită, degradează oameni. sunt:  

a) AT, CV;  

b) AT, AT;  

c) AT, CV, AT;  

d) AT, CS;  

e) AT, CM. 

 

33. Subordonatele din fraza: Era inevitabil ca această presiune să se manifeste 

într-o devalorizare, indiferent dacă existau sau nu speculaţii valutare. sunt:  
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a) SB, CV, CV;  

b) CD, CV, CV;  

c) SB, CV;  

d) SB, COND, COND;  

e) SB, COND. 

 

34. În care dintre enunţurile: 1: Deşi mizerabilă, viaţa trebuie trăită.; 2. Oricum ar 

proceda, e rău.; 3. Să fi vrut, şi nu putea.; 4. În ciuda faptului că a întârziat, a 

intrat totuşi. există subordonate concesive:  

a) 3,4;  

b) 2,3,4;  

c) 1,2,3,4;  

d) 1,2,3;  

e) 2,3. 

 

35. Câte subordonate concesive există în fraza: Nu se poate angaja, indiferent cât 

de ispititoare, indiferent cât de fermă, indiferent din partea cui şi cum ar veni 

această ofertă.?  

a) niciuna;  

b) 1;  

c) 2;  

d) 3;  

e) 4. 

 

36. Subordonatele din frazele următoare: 1. Prost să fi fost, te descurcai!; 2. Se 

îmbată, fie că e vesel, fie că e trist.; 3. Oriunde-ai fi, te găsesc eu.; 4. De-ar fi la 

capătul pământului, tot dau de el.; 5. Fără să vreau, l-am supărat. sunt:  

a) CV (1,4); COND, COND (2); CL (3); CM (5); 

b) CV (1,3,4); CZ, CZ (2); CM (5);  

c) CV (1,3,4,5); CZ, CZ (2);  

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

e) COND (1), CZ, CZ (2), CL (3), CV (4,5). 

 

37. Funcţia sintactică şi termenul regent ale cuvântului subliniat din fraza: Normal 

e /
1
să stabilim mai întâi /

2
 ce gen de societate vrem /

3
să avem./

4 
sunt:  

a) cd; vrem;  

b) cd; să avem;  

c) cd; să stabilim;  

d) cd; societate;  

e) sb; e normal. 

 

38. Subordonatele din fraza: Sunt tot mai preocupaţi să ştie pe mâna cui se dau. 

sunt, în ordine:  

a) CI, AT;  

b) CZ, AT;  

c) CZ, CD;  

d) CS, AT;  

e) CI, CD. 
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39. Prima propoziţie din fraza: Cel sub conducerea căruia se petrec asemenea 

nereguli nu are nicio responsabilitate? este:  

a) cel sub conducerea...nu are nicio responsabilitate;  

b) nu are nicio responsabilitate;  

c) cel... nu are nicio responsabilitate;  

d) cel sub conducerea căruia se petrec asemenea nereguli;  

e) sub conducerea căruia... nu are nicio responsabilitate. 

 

40. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: Fără a te preocupa /
1
 în ce 

direcţie vrei /
2
 să te îndrepţi,/

3
 n-o să reuşeşti nicicând./

1
 sunt, în ordine:  

a) CI, CD; cond, cl+atr.adj (în P
3
);  

b) SB, CD; cond, cd+atr.adj. (în P
2
);  

c) CD, CD; cz, cl+atr.adj. (în P
3
);  

d) CI, CD; cz, cd+atr.adj. (în P
2
);  

e) SB, CD; cond, cl+atr.adj. (în P
3
).  

 

41. Subordonatele din fraza: Cât de mari şanse ar fi avut, e greu de spus. Nu văd 

de ce, în caz că ar fi existat un plan, existenţa lui ar trebui să fie ascunsă. sunt, în 

ordine:  

a) SB, CD, COND, SB;  

b) SB, CD, CZ, SB;  

c) CD, CD, CZ, SB;  

d) CD, CD, COND, CD;  

e) CD, CD, COND, SB.  

 

42. Subordonatele şi predicatele din fraza: ...una e să-şi fi apărat cineva şansele 

profesionale prin apartenenţa la partidul unic, într-o societate confiscată de stat, 

şi cu totul altceva să n-ai o profesie, de fapt, nicio meserie adevărată, să-ţi faci 

din titlul de „revoluţionar de profesie” o profesie. (Octavian Paler) sunt, în 

ordine:  

a) SB, SB, SB; una e, să fi apărat, altceva (e), să n-ai, să faci;  

b) PR, PR, PR; e, să fi apărat, (e), n-ai, să faci;  

c) SB, SB, CNS; una e, să fi apărat, altceva (e), să n-ai, să faci;  

d) PR, PR, CNS; e, să fi apărat, (e), să n-ai, să faci;  

e) SB, SB, CS; una e, să fi apărat, altceva (e), să n-ai, să faci. 

 

43. Subordonatele din fraza: Nu va depinde de sistemul politic rezultat din alegeri, 

ci de bunul-simţ şi de reacţia la beţia puterii a celor împuterniciţi să ne 

guverneze, dacă vom evolua spre un regim autoritar sau vom evita riscurile 

posibile ale restauraţiei. (Octavian Paler) sunt, în ordine:  

a) CI, CD, CD;  

b) AT, SB, SB;  

c) CI, SB, SB;  

d) CS, CD, CD;  

e) CS, SB, SB.  

 

44. Subordonatele din fraza: Dacă mi-ar conveni ce mi-ai spus să fac, ar însemna 

să mă intereseze ce cred ceilalţi despre asta. sunt, în ordine: a) SB, SB, CD, PR, 

SB;  

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

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

e) SB, SB, PR, CD. 

 

45. Subordonatele din fraza: Tot ce ştim este că nu ştim tot, dar s-o recunoaştem, 

nu ne place. sunt, în ordine:  

a) SB, PR, SB;  

b) AT, PR, CD;  

c) AT, PR, SB;  

d) PR, SB, SB;  

e) AT, PR, CS. 

 

46. Subordonatele din fraza: Dacă te caută mereu e ca să nu-l uiţi. sunt, în ordine:  

a) CZ, CS;  

b) COND, PR;  

c) SB, PR;  

d) SB, CS;  

e) COND, CS. 

 

47. Subordonatele din fraza: A fi atent la tot ce se întâmplă în jur e o necesitate, 

rămânând ca faptele observate să fie îndelung analizate. sunt, în ordine:  

a) AT, SB;  

b) CI, SB;  

c) AT, PR;  

d) AT, CNS;  

e) AT, CD. 

 

48. Subordonatele din fraza: Dat fiind faptul că nu e posibil să se stabilească 

exact cât mai are de încasat şi dat fiind că termenul a fost depăşit, e recomandabil 

să încheiem acţiunea. sunt, în ordine:  

a) AT, SB, SB, SB, SB;  

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

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

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

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

 

49. Subordonatele din fraza: A fost suficient ca Mihai să spună două-trei fraze cu 

tonul ăsta îngâmfat de om care e deţinătorul adevărului absolut în indiferent ce 

domeniu, că mintea mi-a şi luat-o razna. sunt, în ordine:  

a) SB, AT, CNS;  

b) CD, AT, CNS;  

c) SB, AT, CZ;  

d) CD, AT, CZ;  

e) CS, AT, CNS. 

 

50. Cuvintele subliniate din enunţul: Talentul oratoric nu se referă la ce se spune, 

ci la cum se spune ceva. sunt:  

a) cd / pron relativ în Ac precedat de prepoz. / element de relaţie; cm / adv.relativ 

precedat de prepoz. / element de relaţie;  
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b) ci / pron relativ în Ac precedat de prepoz. / element de relaţie; cm / adv.relativ 

precedat de prepoz. / element de relaţie;  

c) sb / pron relativ în Ac precedat de prepoz. / element de relaţie; sb / adv.relativ 

precedat de prepoz. / element de relaţie;  

d) sb / pron relativ în Ac precedat de prepoz. / element de relaţie; cm / locuţ.adv. / 

element de relaţie;  

e) sb / pron relativ în Ac precedat de prepoz. / element de relaţie; cm / adv.relativ 

precedat de prepoz. / element de relaţie. 

 

51. Cuvintele subliniate din enunţul: E de partea lui  şi împotriva ei. sunt, în 

ordine:  

a) cm / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în G precedat de 

prepoz. (2);  

b) np / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în G precedat de 

prepoz. (2);   

c) np / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1), pron.pers. în D precedat de 

prepoz. (2);   

d) np / subst în Ac precedat de prepoz + atr.pron.genitival / pron.pers. în G (1), 

pron.pers. în G precedat de prepoz. (2);   

e) np / pron.pers. în G precedat de loc.prepoz. (1), np / adv. + atr.pron.genitival / 

pron.pers. în G (2). 

 

52. Cuvintele subliniate din enunţul: Pasiunea lui o constituie informatica.  sunt, 

în ordine:  

a) sb, cd;  

b) sb, np;  

c) cd, sb;  

d) cd, cd;  

e) np, sb.  

 

53. Cuvintele subliniate din enunţul: Au mai plecat din musafiri, dar nu toţi. sunt:  

a) sb / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

b) atr.subst. prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) cd / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

d) ccm / subst în Ac precedat de prepoz.; 

e) ci / subst. în Ac precedat de prepoz.  

 

54. Subordonatele din fraza: Dacă ţi-am adus aminte întâmplarea e ca să te 

înveselesc. sunt, în ordine:  

a) SB, PR;  

b) COND, SB;  

c) COND, PR;  

d) SB, CS;  

e) COND, CS. 

 

55. Subordonatele din fraza: Pare nimerit să te hotărăşti degrabă ce specializare 

să-ţi alegi. sunt, în ordine:  

a) SB, CI;  

b) CM, SB;  

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

e) SB, SB. 

 

56. Subordonatele din fraza: Fiind mereu invidioasă pe oricine avea succes, a 

reuşit trista performanţă să-şi piardă toţi prietenii. sunt, în ordine:  

a) CI, AT;  

b) CD, AT;  

c) CI, CNS;  

d) CD, CNS;  

e) CZ, AT. 

 

57. Subordonatele din fraza: Neputându-se dovedi că e vinovat, s-a hotărât să fie 

eliberat, cu toate că e posibil să apară dovezi incriminatoare. sunt, în ordine:  

a) CD, SB, CV, SB;  

b) SB, CD, CV, SB;  

c) CD, CD, CV, SB;  

d) SB, SB, CV, SB;  

e) SB, SB, CV, CD. 

 

58. Subordonatele din fraza: Se vede că nu-ţi place să înveţi, altfel ai citi mai mult. 

sunt, în ordine:  

a) CD, SB;  

b) CD, CD;  

c) SB, SB;  

d) SB, CD;  

e) SB, CI. 

 

59. Subordonatele din fraza: Dacă nu poţi să mă ajuţi,  nu înseamnă că nu putem 

să ne consultăm în anumite privinţe. sunt, în ordine:  

a) SB, CD, PR, CD;  

b) COND, CD, PR, CD;  

c) COND, CD, SB, CD;  

d) CZ, CD, SB, CD;  

e) CZ, CD, PR, CD. 

 

60. Subordonatele din fraza: Chit că s-au cam fâstâcit parlamentarii până să 

adopte legea votului uninominal, iată că, până la urmă, proiectul a trecut de 

plenul celor două Camere. sunt, în ordine:  

a) CV, CT, CD;  

b) CV, CNS, CD;  

c) CV, CZ, CD;  

d) CV, CT, CM;  

e) CV, CZ, SB.  

 

61. Subordonatele din fraza: Cum a ajuns să să fie şef, e prea puţin dispus să 

povestească, dar e clar că ştie graţie cui. sunt, în ordine:  

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

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

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

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

 

62. Subordoantele din fraza: Dacă are cineva vreo nelămurire şi îl interesează 

cum se poate obţine ceva din ce a văzut, abia aştept momentul să-l ajut. sunt, în 

ordine:  

a) CT, CT, SB, CI, AT;  

b) COND, COND, CD, CI, AT;  

c) COND, COND, SB, CI, AT;  

d) COND, COND, SB, AT, AT;  

e) COND, COND, CD, AT, AT. 

 

63. Subordonatele din fraza: Nu va ajunge niciodată ceea ce îşi imaginează, cu 

toate că ar fi posibil s-o facă. sunt, în ordine:  

a) CI, CV, SB;  

b) PR, CV, CD;  

c) CI, CV, CD;  

d) CL, CV, SB;  

e) PR, CV, SB. 

 

64. Subordonatele din fraza: Ce vrea să demonstreze e că nu-l deranjează 

articolul, ci dimpotrivă, dar partea proastă e că ce scrie îl contrazice. sunt, în 

ordine:  

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

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

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

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

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

 

65. Subordonatele din fraza: Se vede că nici aceste victime nu au fost chiar atât de 

inocente, cum ar fi fost normal să fie nişte fete la 11-13 ani, din moment ce au 

cedat uşor avansurilor celui care putea să le fie bunic. sunt, în ordine:  

a) CD, CM, SB, CZ, AT, CD;  

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

c) SB, CM, CD, CZ, AT, CD;  

d) SB, CM, SB, CZ, AT, CD;  

e) SB, AT, SB, CZ, AT, CD. 

 

66. Subordonatele din fraza: Reprezentanţii firmelor sau angajaţii acestora 

cunoşteau "tariful" perceput, nefiind nevoie ca vameşii să pretindă explicit, la 

fiecare vămuire, ce sumă doresc. sunt, în ordine:  

a) CI, CD;  

b) SB, CD;  

c) CD, CD;  

d) AT, CD;  

e) CNS, CD. 

 

67. Subordonatele din textul: Ce s-a întâmplat este, fireşte, joc politic. Era de 

presupus că se vor ridica de la masă, refuzând să-i legitimeze în felul acesta pe 

foştii lor membri de până mai ieri. sunt, în ordine:  

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

c) SB, CD, CD;  

d) SB, SB, CNS;  

e) SB, CD, CS. 

 

68. Subordonatele din fraza: A şti să mori ca un om cumsecade cred că rezumă 

perfect ce-am vrut să spun despre măreţia şi decăderea monştrilor sacri ai 

cinematografului. sunt, în ordine:  

a) CD, CD, SB, CD;  

b) CD, CD, CD, CD;  

c) CM, CD, CD, CD;  

d) SB, CD, CD, CD;  

e) CD, CD, CD, CM. 

 

69. Subordonatele din fraza: În Parlament se lucrează ca la dansul pinguinului - 

se iau unul după altul şi, până să se dumirească încotro se duc tot ţopăind, hop şi 

DNA-ul, tacticos, ca foca, să-i sperie...  sunt, în ordine:  

a) APOZ, CT, CI, APOZ, CS;  

b) CT, CI, CS;  

c) APOZ, CT, CD, APOZ, CS;  

d) APOZ, CT, CI, APOZ, CZ;  

e) APOZ, CT, CI, APOZ, CI. 

 

70. Subordonatele din textul: Dacă vrea să afle ce şi cum, prim-ministrul se duce 

la sală să tragă de fiare. sunt, în ordine:  

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

b) COND, CD, CD, CD, CS;  

c) CT, CD, CD, CD, CS;  

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

e) CZ, CD, CD, CS. 

 

71. Cuvintele subliniate din enunţul: Numărul publicaţiilor s-a mărit până la 

dambla, iar publicistica a devenit o profesie, râvnită de toţi.   sunt, în ordine:  

a) cns / loc.adv., np / subst. în N, cag / pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz.;  

b) cm / loc.adv., np / subst. în N, cag / pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz.;  

c) cns / subst în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N, cag / pron.nehotărât în 

Ac precedat de prepoz.;  

d) cns / loc.adv., sb / subst. în N, cag / pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz.;  

e) cns / loc.adv., np / subst. în N, ci / pron.nehotărât în Ac precedat de prepoz..  

 

72. Cuvintele subliniate din enunţul: Mi se vorbeşte de dreptul (omului) de a 

asculta ce vrea, dar nu se ia în seamă dreptul meu de a nu asculta ce vor alţii. 

sunt, în ordine:  

a) atr.verbal / vb la inf.prez.precedat de prepoz., sb / subst. în N, atr.adj. / 

adj.pron.posesiv;  

b) atr.verbal / vb la inf.prez.precedat de prepoz., cd / subst. în Ac, atr.adj. / 

adj.pron.posesiv;  

c) atr.verbal / vb la inf.prez.precedat de prepoz., cd / subst. în N, atr.adj. / 

adj.pron.posesiv;  
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d) atr.verbal / vb la inf.prez.precedat de prepoz., cd / subst. în Ac, atr.adj. / 

pron.personal;  

e) atr.verbal / vb la inf.prez.precedat de prepoz., cd / subst. în Ac, 

atr.pron.genitival. / pron.pers. în G. 

 

73. Cuvintele subliniate din enunţul: Sunt superstiţios până la ridicol,  aparţin 

lumii de dinaintea conceptului. (Emil Cioran) sunt, în ordine:  

a) cl / subst. provenit din adj. în Ac precedat de prepoz. compusă, atr.subst. 

prepoz. / subst. în G precedat de loc.prepoz.;  

b) cm / subst. provenit din adj. în Ac precedat de prepoz. compusă, atr.subst. 

prepoz. / subst. în G precedat de loc.prepoz.;  

c) cm / loc.adv., atr.subst. prepoz. / subst. în G precedat de loc.prepoz.;  

d) cns / loc.adv., atr.subst. prepoz. / subst. în G precedat de loc.prepoz.; e) cns / 

subst. provenit din adj. în Ac precedat de prepoz. compusă, atr.subst. prepoz. / 

subst. în G precedat de loc.prepoz. 

 

74. Cuvintele subliniate din enunţul: … orice judecată e nedreaptă, având în 

vedere că nimeni nu e răspunzător pentru ceea ce este şi nici măcar pentru ceea 

ce face. (Emil Cioran) sunt, în ordine:  

a) cz / loc.verbală la gerunziu, np / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz., cd / 

pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz.;  

b) cond / loc.verbală la gerunziu, np / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz., 

cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz.;  

c) ct / loc.verbală la gerunziu, np / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz., cd / 

pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz.;  

d) cz / loc.verbală la gerunziu, sb / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz., cd / 

pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz.;  

e) cond / loc.verbală la gerunziu, cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz., 

cd / pron.rel.compus în Ac precedat de prepoz. 

 

75. Cuvintele subliniate din enunţul: E mai lesne de acceptat asta decât a 

mărturisi  în ce stare eşti. sunt, în ordine:  

a) sb / vb la supin, cd / pron.demonstrativ, cm comparativ / vb la inf.prez; b) sb / 

vb la supin, sb / pron.demonstrativ, cm comparativ / vb la inf.prez; c) sb / vb la 

supin, cd / pron.demonstrativ, ci / vb la inf.prez;  

d) cd / vb la supin, cd / pron.demonstrativ, cm comparativ / vb la inf.prez; e) cd / 

vb la supin, sb / pron.demonstrativ, cm comparativ / vb la inf.prez. 

 

76. Cuvintele subliniate şi prima subordonată din fraza: Cum îşi găsise românca 

asta sibiancă algerianul cu care locuia, habar n-am. sunt, în ordine:  

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

b) sb / subst. în N, cd / subst. în Ac, atr.pron.prepoz. / pron.relativ în Ac precedat 

de prepoz.; CI;  

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

CD;  

d) sb / subst. în N, cd / subst. în Ac, ci / pron.relativ în Ac precedat de prepoz.; CI;  

e) sb / subst. în N, cd / subst. în Ac, ci / pron.relativ în Ac precedat de prepoz.; 

CM. 
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77. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: ...afirmaţia e adevărată, cu 

condiţia să adăugăm că sunt şi unii care caută durerea şi că aceea e tot o căutare 

a plăcerii. sunt, în ordine:  

a) fără funcţie sintactică / loc.conjuncţ. (cu condiţia să), sb / pron.nehot. în N, np / 

subst. în N; COND, CD, AT, CD;  

b) cond / subst. în Ac precedat de prepoz., np / pron.nehot. în N, np / subst. în N; 

AT, CD, AT, CD;  

c) cond / subst. în Ac precedat de prepoz., sb / pron.nehot. în N, np / subst. în N; 

AT, CD, AT, CD;  

d) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., sb / pron.nehot. în N, np / subst. în N; AT, 

CD, AT, CD;  

e) cond / subst. în Ac precedat de prepoz., sb / pron.nehot. în N, sb / subst. în N; 

AT, CD, AT, CD. 

 

78. Cuvintele subliniate din textul: Evită cu orice preţ să te repeţi. Nimic nu e mai 

rău decât automatismul, mai ales în gândire. sunt, în ordine:  

a) cv / loc.adv., sb / pron.negativ în N, cm comparativ / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

b) cm / loc.adv., sb / pron.negativ în N, cm comparativ / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

c) cv / loc.adv., sb / pron.nehotărât în N, cm comparativ / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

d) cv / loc.adv., sb / pron.negativ în N, ci / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

e) cv / loc.adv., sb / pron.nehotărât în N, cm comparativ / subst. în G precedat de 

prepoz. 

 

79. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: Lucrul cel mai stupid, cel mai 

puţin “filozofic” din toate e să invidiezi pe cineva. Nu ştiu nici o fiinţă pe care mi-

ar plăcea s-o pizmuiesc. (Emil Cioran) sunt, în ordine:  

a) cm comparativ / pron. nehotărât în Ac precedat de prepoz., cd / pron.relativ în 

Ac precedat de prepoz.; PR, AT, SB;  

b) ci / pron. nehotărât în Ac precedat de prepoz., cd / pron.relativ în Ac precedat 

de prepoz.; PR, AT, SB;  

c) cm comparativ / pron. nehotărât în Ac precedat de prepoz., cd / pron.relativ în 

Ac precedat de prepoz.; SB, AT, SB;  

d) cm comparativ / pron. nehotărât în Ac precedat de prepoz., cd / pron.relativ în 

Ac precedat de prepoz.; PR, AT, CD;  

e) cm comparativ / pron. nehotărât în Ac precedat de prepoz., cd / pron.relativ în 

Ac precedat de prepoz.; SB, AT, CD. 

 

80. Subordonatele din textul: Atât de mult mă tem să nu fiu umilit încât, ca să nu-

mi asum acest risc, prefer să stau deoparte. sunt, în ordine:  

a) CZ, CNS, CS, CD;  

b) CI, CNS, CZ, CD;  

c) CI, CNS, CS, CD;  

d) CS, CNS, CS, CD;  

e) CI, CNS, CS, SB. 

 

81. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: Să nu-ţi renegi niciodată 

originile, oricâte motive ai avea să roşeşti pentru ele. sunt, în ordine:  
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a) atr.adj. / adj.pron.nehotărât, ci / pron.pers.în Ac precedat de prepoz.; CV, CNS;  

b) atr.adj. / adj.pron.nehotărât, cs / pron.pers.în Ac precedat de prepoz.; CV, CNS;  

c) atr.adj. / adj.pron.nehotărât, cz / pron.pers.în Ac precedat de prepoz.; CZ, CNS;  

d) atr.adj. / adj.pron.nehotărât, cz / pron.pers.în Ac precedat de prepoz.; CV, CI;  

e) atr.adj. / adj.pron.nehotărât, cz / pron.pers.în Ac precedat de prepoz.; CV, CNS. 

 

82. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: Un prieten nesincer şi care se 

interesează de noi doar ca să ne spioneze e mai rău decât un torţionar. sunt, în 

ordine:  

a) atr.pron. / pron.rel. în N, cm comparativ / subst. art.nehot., în Ac precedat de 

prepoz.; AT, CS;  

b) sb / pron.rel. în N, ci / subst. art.nehot., în Ac precedat de prepoz.; AT, CS;  

c) sb / pron.rel. în N, cm comparativ / subst. art.nehot., în Ac precedat de prepoz.; 

AT, CZ;  

d) sb / pron.rel. în N, cm comparativ / subst. art.nehot., în D precedat de prepoz.; 

AT, CS;  

e) sb / pron.rel. în N, cm comparativ / subst. art.nehot., în Ac precedat de prepoz.; 

AT, CS. 

 

83. Subordonatele din textul: Ceea ce numim instinct creator nu este decât o 

pervertire a naturii umane. Nu ca să inovăm am fost lăsaţi pe lume, ci ca să trăim. 

(Emil Cioran) sunt, în ordine:  

a) SB, CS, CS;  

b) CD, CS, CS;  

c) SB, CZ, CZ;  

d) SB, CI, CI;  

e) PR, CS, CS. 

 

84. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: Cu cât îmbătrânesc, cu atât 

am mai puţin caracter. De câte ori dau dovadă de caracter, îmi par un ins care 

n-a înţeles chiar nimic. (Emil Cioran) sunt, în ordine:  

a) atr.adj. / adj.pron.nehot. la compar. de superioritate, p.verbal / locuţ.vb. la 

indic.prez., pers. I sg, np / subst. în N;  CM, CT, AT;  

b) atr.adj. / adj.pron.nehot. la compar. de superioritate, p.verbal /vb. la indic.prez., 

pers. I sg, cd / subst. în Ac, np / subst. în N;  CM, CT, AT;  

c) atr.adj. / adj.pron.nehot. la compar. de superioritate, p.verbal / locuţ.vb. la 

indic.prez., pers. I sg, sb / subst. în N;  CM, CT, AT;  

d) atr.adj. / adj.pron.nehot. la compar. de superioritate, p.verbal / locuţ.vb. la 

indic.prez., pers. I sg, np / subst. în N;  CM COMP, CT, AT; e) atr.adj. / 

adj.pron.nehot. la compar. de superioritate, p.verbal / locuţ.vb. la indic.prez., pers. 

I sg, np / subst. în N;  CM, CZ, AT. 

 

85. Subordonatele din fraza: La noi curajul nu înseamnă să salvezi un om din foc, 

ci curajul curajului ar fi să salvezi la gura Oborului un mititel de pe jeratec şi să-l 

mănânci în timpul vieţii. (Mircea Dinescu) sunt, în ordine:  

a) PR, PR, PR;  

b) SB, SB, SB;  

c) CD, CD, CD;  

d) SB, PR, PR;  

e) PR, SB, SB. 
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86. Subordonatele din fraza: Dar indiferent spre ce ne îndeamnă o conjunctură 

sau alta, trebuie să înţelegem că nu putem vorbi de intelectuali, dacă nu le 

acordăm beneficiul unei « diferenţe specifice ». (Andrei Pleşu) sunt, în ordine:  

a) CM, SB, CD, COND;  

b) CV, SB, CD, CT;  

c) CV, SB, CD, CZ;  

d) CV, CD, CD, COND;  

e) CV, SB, CD, COND. 

 

87. Subordonatele din textul: Am învăţat (târziu) că nu te poţi război cu propria 

natură. Mai exact  că singura şansă de a domina este să o asumi. Integral. Nu e 

rentabil – şi nici cinstit – să-ţi faci un portret public cosmetizat. (Andrei Pleşu) 

sunt, în ordine:  

a) CD, SB, PR, SB;  

b) CD, CD, PR, SB;  

c) CD, PR, SB, SB;  

d) CD, SB, PR, CD;  

e) CD,APOZ, PR, SB. 

 

88. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: Ceea ce nu poţi, fără a risca 

perversiunea, e să mănânci cârnaţi cu frişcă sau să deguşti, cu ohtături 

echivalente oratoria lui Cicero şi pe aceea a lui Vanghelie. (Andrei Pleşu) sunt, în 

ordine:  

a) cz / vb la inf.prez., cd / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.; SB, PR, PR;  

b) cv / vb la inf.prez., cd / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.; SB, PR, PR;  

c) cond / vb la inf.prez., cd / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.; SB, PR, 

PR;  

d) cs / vb la inf.prez., cd / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.; PR, SB, SB;  

e) cond / vb la inf.prez., cd / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.; PR, SB, 

SB. 

 

89. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: Am fost puşi în situaţia să 

cântărim ce mai poate rămâne din noi, după ce lumea la care trebuise să ne 

adaptăm se făcuse scrum. (Andrei Pleşu) sunt, în ordine:  

a) sb / pron.rel. în N, ci / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N; AT, 

CD, CT, AT, SB;  

b) cd / pron.rel. în N, ci / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N; AT, 

CD, CT, AT, SB;   

c) sb / pron.rel. în N, sb / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N; AT, 

CD, CT, AT, SB;   

d) sb / pron.rel. în N, ci / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., cm / subst. în N; AT, 

CD, CT, AT, SB;   

e) sb / pron.rel. în N, ci / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N; AT, 

CD, CT, AT, CD.    

 

90. Subordonatele din fraza: Semnalam că, indiferent dacă ne place ori nu, dacă 

ni se pare drept ori nu, realitatea era şi este că cele mai multe cancelarii politice 

ale lumii reacţionează mai prompt când este vorba de ostracizarea unor foste 

figuri politice, decât când reprimat este un scriitor. sunt, în ordine:  
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a) CD, CV, CV, CV, CV, PR, CT, CM COMP;  

b) CD, CV, CV, COND, COND, PR, CT, CM COMP;  

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

d) CD, CV, CV, CV, CV, CD, PR, COND, CM COMP;  

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

 

91. Subordonatele din fraza: Ca să te convingi că revolta se bucură de o cinstire 

nemeritată, e suficient să te gândeşti cum sunt calificaţi cei ce nu sunt făcuţi 

pentru ea. sunt, în ordine :  

a) CS, CI, SB, CI, AT;  

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

c) CS, CZ, SB, CI, AT;  

d) CS, CI, CD, CI, AT;  

e) CS, CI, SB, CI, SB. 

 

92. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: Nu vrea să accepte că e 

nepoliticos să ridice tonul în biserică, la cimitir sau într-un muzeu. Un nesimţit 

care vorbeşte încet este o contradicţie în termeni. (Radu Paraschivescu) sunt, în 

ordine:  

a) np / adj., sb / pron.relativ în N ; CD, CD, SB, AT;  

b) np / adv.provenit din adj., sb / pron.relativ în N ; CD, CD, SB, AT;  

c) np / adv.provenit din adj., atr.pron. / pron.relativ în N ; CD, CD, SB, AT;  

d) np / adv.provenit din adj., sb / pron.relativ în N ; CD, CD, CD, AT;  

e) np / adj., sb / pron.relativ în N ; CD, CD, CM, AT.  

 

93. Subordonatele din fraza : Cine vrea să se specializeze în acest domeniu, va fi 

prea ocupat să mai înveţe şi altceva. sunt, în ordine:  

a) SB, CD, CNS;  

b) SB, CD, CI;  

c) SB, CD, CS;  

d) SB, CD, COND;  

e) SB, CD, CM. 

 

94. Subordonatele din fraza:  Era indicat să se prezinte, de vreme ce se ştia că e 

bine pregătit şi că niciunul dintre contracandidaţi nu are cum să-l învingă. sunt, 

în ordine:  

a) SB, CT, SB, SB, CD;  

b) SB, COND, SB, SB, CD;  

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

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

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

 

95. Subordonatele din textul: Mi-e imposibil să ştiu dacă mă iau sau nu în serios. 

Drama detaşării este că nu-i poţi măsura progresul.  sunt, în ordine:  

a) SB, CD, PR;  

b) SB, CD, SB;  

c) SB, CD, CD, PR;  

d) CD, CD, CD, PR;  

e) SB, CD, CD, AT.  
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96. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: Dacă Einstein a luat premiul 

Nobel pentru fizică, înseamnă că, orice l-am întreba, el va da răspunsuri de 

premiant. sunt, în ordine:  

a) atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., cd / pron.nehot. în Ac; SB, 

PR, CV;  

b) ci / subst. în Ac precedat de prepoz., cd / pron.nehot. în Ac; SB, PR, CV;  

c) atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., cv / pron.nehot. în Ac; SB, 

PR, CV;  

d) atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., cd / pron.nehot. în Ac; 

COND, PR, CV;  

e) atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., cd / pron.nehot. în Ac ; SB, 

PR, CT. 

 

97. Cuvintele subliniate şi subordonatele din fraza: Ar trebui ca politicienii să 

aibă orgoliul să fie decenţi şi să se preocupe nu de prostirea electoratului, ci de 

înnobilarea lui.  sunt, în ordine:  

a) p.nominal/ vb. copulativ la conj.prez., pers. a III-a pl., np / adj., cs / subst. în Ac 

precedat de prepoz.; SB, AT, AT;  

b) p.nominal/ vb. copulativ la conj.prez., pers. a III-a pl., np / adj., ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz.; CD, AT, AT;  

c) p.nominal/ vb. copulativ la conj.prez., pers. a III-a pl., np / adj., ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz.; SB, CI, CI;  

d) p.verbal/ vb., diateza pasivă, conj.prez., pers. a III-a pl., ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz.; SB, AT, AT;  

e) p.nominal/ vb. copulativ la conj.prez., pers. a III-a pl., np / adj., ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz.; SB, AT, AT. 

 

98. Subordonatele din fraza: Mă uit pentru că n-am mai avut niciodată ocazia să 

văd atâtea talk-show-uri, pentru că mi-e lene să mă mut de pe fotoliu pe pat, 

pentru că e altceva de văzut, pentru că nu-mi vine să cred ce văd. sunt, în ordine:  

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

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

c) CZ, AT, CZ, CI, CZ, CZ, SB, CD;  

d) CZ, AT, CZ, CI, CZ, CZ, CD, CD;  

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

 

99. Subordonatele din fraza: În mintea mea, impostor nu e acela care, în chip 

deliberat, se dă drept ceea ce nu e, ci acela care nu poate coincide cu nimic, care 

păstrează o prea mare distanţă faţă de tot ce face ca să mai poată incarna o 

atitudine sau o idee. sunt, în ordine: 

a) AT, CD, AT, AT, AT, CNS;  

b) AT, CM, AT, AT, AT, CNS;  

c) AT, PR, AT, AT, AT, CS;  

d) AT, PR, AT, AT, AT, CNS;  

e) AT, PR, AT, AT, CI, CNS. 

 

100. Subordonatele din fraza: Să vezi în calomnie cuvinte şi nimic altceva e 

singura modalitate să o minimalizezi şi să o reduci la nimic în aşa fel ca să o 

suporţi fără să suferi. sunt, în ordine:  

a) SB, AT, AT, CNS, CM;  
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b) SB, AT, AT, CS, CM;  

c) SB, AT, AT, CS, CV;  

d) SB, AT, AT, CNS, CV;  

e) SB, SB, AT, AT, CNS, CM.  

 

101. Subordonatele din fraza: Ajunge să deschizi un manual, un ghid sau un ziar, 

ajunge să te uiţi cinci minute la ştiri şi ai cules deja mănunchiul de clişee. sunt, în 

ordine:  

a) SB, SB;  

b) CD, CD;  

c) PR, PR;  

d) SB, SB, SB;  

e) PR, PR, PR. 

 

102. Subordonatele din fraza: …am sperat totuşi că asprimea mea a fost excesivă 

şi că realitatea îmi va da motive să revin cu scuze. sunt, în ordine:  

a) CI, CI, CI;  

b) CI, CI, AT;  

c) CM, CM, AT;  

d) CD, CD, CI;  

e) CD, CD, AT. 

 

103. Subordonata din fraza: Şi atunci, dacă tot am intrat cu atâta indiferenţă în 

clişeistica vieţii de zi cu zi, de ce ne-am delimita de clişeele de exprimare? este:  

a) CZ;  

b) COND;  

c) CT;  

d) CV;  

e) APOZ. 

 

104. Subordonatele din fraza: Caracteristica alibiurilor e că justifică fără să 

explice. sunt, în ordine:  

a) PR, CM;  

b) SB, CV;  

c) AT, CM;  

d) PR, CV;  

e) SB, CM. 

 

105. Subordonatele din fraza: S-ar putea însă ca explicaţiile să fie mult mai simple 

decât credeam. sunt, în ordine:  

a) CD, CM;  

b) CD, CM COMP;  

c) SB, CM COMP;  

d) CD, CI;  

e) SB, CI. 

 

106. Subordonatele din fraza: Ziaristul care nu e preocupat să umble în toate 

sipetele limbii şi să scoată de acolo ceea ce merită valorificat va recurge la clişee. 

sunt, în ordine:  

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

c) AT, CI, CI, AT;  

d) AT, CS, CS, CD;  

e) AT, CI, CI, SB. 

 

107. Subordonatele din fraza: Cu toate acestea, ceea ce urmează să citiţi nu 

trebuie luat ca dojană colegială şi cu atât mai puţin ca lecţie de dirigenţie media. 

sunt, în ordine:  

a) SB, SB;  

b) CV, SB, SB;  

c) SB, CD;  

d) CV, CD, CD;  

e) CV, SB, CD.  

 

108. Subordonatele din fraza: În banalitatea lor rotundă, ele vestesc că învinsul e 

decis să se scuture şi să continue, oricât de puternică a fost lovitura şi oricât de 

nefericite urmările. sunt, în ordine:  

a) CD, CI, CI, CV, CV;  

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

c) CD, CI, CI, CV;  

d) CD, CD, CD, CV;  

e) CI, CI, CI, CV, CV. 

 

109. Subordonatele din fraza: Morala pare la îndemână: e inutil să-ţi spui că 

speranţa moare ultima când vrei să scapi de omniprezenţa acestui clişeu. sunt, în 

ordine:  

a) APOZ, SB, CD, COND;  

b) APOZ, SB, CD, CT;  

c) APOZ, SB, CD, CZ;  

d)  SB, CD, COND;  

e) SB, CD, CZ. 

 

110. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: Clişeul e ca elasticul: atâta 

tragi de el până nu mai poţi, iar el se întinde ascultător. sunt, în ordine:  

a) APOZ, CT, APOZ; np / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

b) APOZ, CT, CT; np / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) APOZ, CNS, CNS; np / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

d) APOZ, CNS, APOZ; cm comp / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

e) APOZ, CNS, APOZ; np / subst. în Ac precedat de prepoz.  

 

111. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: Cine are destulă răbdare va 

observa cum arată familiile de clişee care poluează discursul public. sunt, în 

ordine:  

a) SB, CM, AT, np / adv.rel.;  

b) SB, CD, AT, np / adv.rel.;  

c) SB, SB, AT, np / adv.rel.;  

d) SB, CD, AT, cm / adv.rel.;  

e) SB, SB, AT, cm / adv.rel.. 
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112. Subordonatele şi cuvântul subliniat din fraza: Să ştiţi că nu-i deloc uşor să te 

uiţi în ochii reporterului şi să rosteşti la microfon, cu aerul că dezlegi toate 

enigmele omenirii, că ai pierdut… sunt, în ordine:  

a) CD, CM, CM, AT, CD; cm / adv.;  

b) CD, SB, SB, AT, CD; np / adv.;  

c) CD, SB, SB, AT, AT; cm / adv.;  

d) CD, SB, SB, AT, CD; cm / adv.;  

e) CD, SB, SB, AT, AT; np / adv. 

 

113. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: Dacă ai trecut la timp prin 

toate clişeele, se cheamă că eşti bine ancorat în chestiune şi poţi dezvolta 

comportamente mecanice. sunt, în ordine:  

a) COND, PR, PR; ct / loc.adv.;  

b) COND, SB, SB; ct / loc.adv.;  

c) SB, PR, PR; cm / loc.adv.;  

d) SB, PR, PR; ct / loc.adv.;  

e) CZ, SB, SB; ct / loc.adv. 

 

114. Subordonatele şi cuvintele subliniate din fraza: …înfrângerea nu înseamnă 

că adversarul a fost mai bun, ci că învinsul a căzut victimă unui plan mârşav. 

sunt, în ordine:  

a) CD, CD; ci / subst., art.nehot., în D;  

b) PR, PR; atr.subst genitival / subst., art.nehot., în G;  

c) CM, CM; ci / subst., art.nehot., în D;  

d) PR, CD; ci / subst., art.nehot., în D;  

e) PR, PR; ci / subst., art.nehot., în D. 

 

115. Subordonatele şi cuvântul subliniat din fraza: Că eşti ce eşti e meritul tău şi, 

dacă e să-ţi spun adevărul, îmi place că eşti ce eşti. sunt, în ordine:  

a) SB, PR, COND, SB, SB, PR; np / pron.rel. în N;  

b) PR, PR, COND, SB, SB, PR; np / pron.rel. în N;  

c) SB, PR, CZ, SB, SB, PR; sb / pron.rel. în N;  

d) SB, PR, COND, PR, SB, PR; np / pron.rel. în N;  

e) SB, PR, COND, SB, CD, PR; np / pron.rel. în N. 

 

116. Subordonatele şi cuvântul subliniat din fraza: Ce a fost şi ce a devenit 

Eminescu este rezultatul geniului său înnăscut, care era prea puternic în a sa 

proprie fiinţă, încât să-l fi abătut vreun contact cu lumea de la drumul său firesc. 

(Titu Maiorescu) sunt, în ordine:  

a) PR, PR, AT, CNS; np / subst. în N;  

b) SB, SB, AT, CNS; np / subst. în N;  

c) PR, PR, AT, CNS; sb / subst. în N;  

d) CD, CD, AT, CNS; np / subst. în N;  

e) SB, SB, AT, CM; np / subst. în N. 

 

117. Subordonatele din fraza: D’aia trecem indiferenţi pe lângă omul căzut pe 

stradă, gata să-l facem beţiv pe cel lovit de infarct – fiindcă e mai comod să fii 

abonatul mijloacelor de comunicare în masă, decât să-ţi complici existenţa 

comunicând cu omul de vis-à-vis. (Mircea Dinescu) sunt, în ordine:  

a) CM, CZ, SB, CM COMP;  
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b) CI, CZ, CM, CM COMP;  

c) CI, CZ, SB, CM COMP;  

d) CI, CZ, SB, CI;   

e) CZ, CI, CZ, SB, CM COMP. 

 

118. Subordonatele din fraza: Ceea ce face din viaţa mea o suferinţă permanentă 

e faptul că lucrurile care există pentru ceilalţi nu există pentru mine ... (Emil 

Cioran) sunt, în ordine:  

a) SB, AT, AT;  

b) PR, AT, AT;  

c) AT, AT, AT;  

d) SB, CZ, AT;  

e) AT, CZ, AT.  

 

119. Subordonatele din fraza: Nu este obligatoriu ca dintr-o familie de părinţi 

nenorociţi să iasă un copil nenorocit, fiindcă un copil are discernământul lui şi 

poate la un moment dat să vadă şi alte familii şi alţi părinţi, şi poate să-i judece 

pe părinţii lui, dar fiindcă ştie că aceia sunt părinţii lui, deci are la cine să se 

raporteze. sunt, în ordine:  

a) SB, CZ, CZ, CD, CZ, CD, CZ, CD, CD, CD;  

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

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

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

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

 

120. Subordonatele din fraza: Deşi am trecut prin tot ce-am trecut, nu regret 

greutăţile în care m-am vârât, din pricină că ele m-au adus în locul unde am dorit 

să ajung. sunt, în ordine:  

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

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

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

d) CV, AT, AT, CZ, CL, CD;  

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

 

121. Subordonatele din fraza: Una e să accepţi semnele de la Dumnezeu şi să 

înţelegi că îngerii se folosesc de gura aproapelui nostru ca să ne dea sfaturi şi 

alta, să fii incapabil să iei hotărâri şi să cauţi permanent un mod de a face ca să 

ne spună ceilalţi ce trebuie să facem noi. sunt, în ordine:  

a) SB, SB, CD, CS, SB, CI, CI, CD, CD, SB;  

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

c) SB, SB, CD, CS, PR, CI, CI, CD, CD, SB;  

d) SB, SB, CD, CS, SB, CI, CI, CNS, CD, SB;  

e) SB, SB, CD, CS, SB, CI, CI, CD, CD, CD. 

 

122. Subordonatele din fraza: Dacă ne gândim atât de rar la un fenomen care 

absoarbe cel puţin o treime din întreaga viaţă e pentru că o anumită modestie e 

necesară să-i apreciem calităţile. sunt, în ordine:  

a) COND, AT, CZ, CI;  

b) SB, AT, PR, CI;  

c) SB, AT, CZ, CI;  
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d) SB, AT, CZ, CNS;  

e) SB, AT, CZ, SB. 

 

123. Subordonatele din fraza: Marea noastră greşeală este că încercăm să 

solicităm fiecăruia în parte virtuţile pe care nu le are, neglijând a cultiva pe cele 

ce le posedă…Mă mir întruna că atât de puţini m-au urât... sunt, în ordine:  

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

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

c) PR, CD, AT, CD, CI;  

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

e) PR, CD, AT, AT, CZ. 

 

124. Subordonatele din fraza: Vom stărui mai mult asupra bivalenţei semantice a 

cuvântului „oaspe”, tocmai pentru motivul că scriitorului i s-a adus imputarea, 

cum am văzut, că ar crea confuzie în folosirea acestei vocabule, deşi accepţia de 

„gazdă” a termenului reiese limpede din context. sunt, în ordine:  

a) CZ, CM INC, AT, CV;  

b) AT, CM, AT, CV;  

c) AT, CM INC, CI, CV;  

d) AT, CM INC, AT, CV;  

e) AT, AT, CV. 

 

125. Subordonatele din fraza: Pentru ca să se asigure înţelegerea exactă a 

comunicării, propoziţiile trebuie astfel construite încât să reiasă clar care este 

subiectul fiecăruia dintre cele două verbe. sunt, în ordine:  

a) CS, CNS, SB;  

b) CNS, CNS, SB;  

c) CS, CNS, CD;  

d) CS, SB, CNS, SB;  

e) CS, CNS, AT. 

 

126. Subordonatele din fraza: Se constată că propoziţiile secundare subliniate 

exprimă câte un fapt care ar putea să împiedice realizarea acţiunii din regente, 

însă n-a împiedicat-o. sunt, în ordine:  

a) CD, AT, CD, AT;  

b) SB, AT, CD;  

c) SB, AT, SB, AT;  

d) SB, AT, CD, CD;  

e) SB, AT, CD, AT. 

 

127. Subordonatele din fraza: Toate lucrările recente vădesc preocuparea de a 

evidenţia caracterul relaţional al acestei categorii, chiar dacă se consideră că 

ceea ce primează este forma adjectivului sau a adverbului. sunt, în ordine:  

a) CV, SB, SB;  

b) CV, CD, SB;  

c) CV, CD, CD;  

d) COND, SB, SB;  

e) CV, SB, CD. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 26 

128. Subordonatele din fraza: Ne menţinem la ideea conform căreia era de 

demonstrat că transformarea limbii e posibil să aibă loc, dar nu e necesar să se şi 

producă. sunt, în ordine:  

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

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

c) AT, SB, SB, SB, SB;  

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

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

 

129. Subordonatele din fraza: Asta nu înseamnă că trebuie să-i dai mereu dreptate 

celuilalt, căci să ştii să asculţi este o artă, după cum să te abţii să dai mereu sfaturi e 

o dovadă de înţelepciune. sunt, în ordine:  

a) SB, SB, CZ, SB, CM, SB, CD, CI;  

b) PR, SB, CZ, CD, CM, SB, CD, CI;  

c) PR, SB, CZ, SB, CM, CD, CD, CI;  

d) PR, SB, CZ, SB, CM, SB, CI;  

e) PR, SB, CZ, SB, CD, CM, SB, CI. 

 

130. Subordonatele din fraza: Este bine să respecţi opinia celuilalt, chiar dacă 

diferă de a ta, deoarece  s-ar putea să fie întemeiată. Asta nu înseamnă să renunţi 

la propria opinie şi nici s-o consideri minoră. sunt, în ordine: 

a) SB, CV, CZ, SB, PR, PR;  

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

c) SB, CV, CZ, SB, SB, SB;  

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

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

 

131. Subordonatele din fraza: Să exişti înseamnă să judeci, înseamnă să fii 

nedrept. Căci orice judecată e nedreaptă, avându-se în vedere că nimeni nu e 

răspunzător pentru ceea ce este şi nici măcar pentru ceea ce face. sunt, în ordine:  

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

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

c) SB, PR, PR, CZ, SB, CZ, CZ;  

d) PR, SB, SB, CZ, SB, CZ, CZ;  

e) SB, PR, PR, CZ, SB, CI, CI. 

 

132. Subordonatele din fraza: Ceea ce numim instinct creator nu este decât o 

pervertire a naturii umane, căci nu ca să inovăm am fost lăsaţi pe lume, ci ca să 

trăim. sunt, în ordine:  

a) PR, CZ, CS, CS;  

b) SB, CZ, CS, CS;  

c) SB, CZ, CI, CI;  

d) PR, CZ, CI, CI;  

e) SB, CNS, CS, CS. 

 

133. Subordonatele din fraza: Mai bine să nu mai scrii deloc decât să scrii o carte 

oarecare. Evită cu orice preţ să te repeţi. Nimic nu e mai rău decât să ai 

automatisme, mai ales în gândire. sunt, în ordine:  

a) SB, CM COMP, SB, CM COMP;  

b) CM COMP, CD, CM COMP;  
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c) SB, CM COMP, CD, CM COMP;  

d) SB, CI, CD, CI;  

e) SB, CM COMP, CZ, CM COMP. 

 

134. Subordonatele din fraza: Gustul pentru activităţile sterile e atât de dezvoltat 

la mine, că nu e zi să  nu-mi incriminez naşterea. Şi totuşi, incriminarea asta nu-i 

chiar atât de lipsită de sens, căci naşterea e într-adevăr unul din factorii cei mai 

importanţi ai neliniştii de a fi. sunt, în ordine:  

a) CNS, AT, CZ;  

b) CZ, AT, CZ;  

c) CNS, CNS, CZ;  

d) CNS, CS, CZ;  

e) CNS, CI, CZ. 

 

135. Subordonatele din fraza: Am înceta să existăm dacă am şti cât suntem de 

ireali. Dacă vrei să trăieşti, nu trebuie să te gândeşti la viaţă, nici s-o izolezi în 

univers, nici să-ţi propui s-o defineşti. sunt, în ordine:  

a) CM, COND, CD, COND, CD, SB, SB, SB, CD;  

b) CD, COND, CD, COND, CD, CD, CD, CD, CD;  

c) CD, COND, CD, COND, CD, SB, SB, SB, CD;  

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

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

 

136. Subordonatele din fraza: Huiduma era atât de drăgălaşă şi timidă încât nu se 

putea să nu ia o decoraţie. sunt, în ordine:  

a) CNS, SB;  

b) CNS, CD;  

c) CZ, SB;  

d) CZ, CD;  

e) CV, SB. 

 

137. Subordonatele din fraza: Ne-am aştepta ca domnul P, ispitit cum este de 

tablourile ample, să vadă, ca mai toată lumea, oroarea monumentală … sunt, în 

ordine:  

a) CD, CZ;  

b) CD, CM;  

c) CI, CM;  

d) SB, CM;  

e) CI, AT. 

 

138. Subordonatele din fraza: Am putea întreba, fireşte, cum se face că cineva 

care vrea să relativizeze culpa Securităţii prin recurs la nuanţe, invocă dintr-o 

dată serviciul militar la arma respectivă ca pe o culpă latentă. sunt, în ordine:  

a) CI, SB, AT, CD;  

b) CD, SB, AT, CD;  

c) CD, CD, AT, CD;  

d) CI, CD, AT, CD;  

e) CD, PR, AT, CD. 
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139. Subordonatele din fraza: Dacă e să ne luăm după ton, avem cu siguranţă de a 

face cu un eveniment din această categorie… sunt, în ordine:  

a) COND, SB;  

b) CT, SB;  

c) CZ, SB;  

d) COND, PR;  

e) CV, SB. 

 

140. Cuvintele subliniate din enunţul: …aici nu e vorba de pensulă, ci de bidinea. 

sunt, în ordine:  

a) predicat nominal / vb. copulativ., np / subst. în N, ci / subst. în Ac precedat de 

prepoz;  

b) predicat vb. / locuţ.verbală, ci / subst. în Ac precedat de prepoz;  

c) predicat vb. / vb. copulativ, sb / subst. în N, ci / subst. în Ac precedat de prepoz;  

d) predicat vb. / locuţ. verbală, ci / subst. în Ac;  

e) predicat vb. / vb. predic., sb / subst. în N, ci / subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

141. Cuvintele subliniate din enunţul: Căci dacă un sfert din ce stă scris în 

dedicaţiile de mai sus era, la data compunerii, adevărat, atunci, în decembrie, dl 

P trebuia… sunt, în ordine:  

a) cm / numer.fracţ., sb / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / locuţ. adj., 

np / adj.;  

b) sb / numer.fracţ., cd / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / locuţ. adj., 

np / adj.;  

c) sb / numer.fracţ., sb / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / locuţ. adj., 

np / adj.;  

d) sb / numer.fracţ., sb / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., atr.adv. / locuţ. adv., 

np / adj.;  

e) sb / numer.fracţ., sb / pron.rel. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / locuţ. adj., 

np / adv. 

 

142. Cuvintele subliniate din enunţul: Minciuna ajunsese dezmăţ, presa centrală, 

ca şi literatura omagială, arătau a pornografie. sunt, în ordine:  

a) np / subst. în N, np / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

b) np / subst. în N, cm / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) np / subst. în N, ci / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

d) np / subst. în N, cm comp. / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

e) ci / subst. în N, np / subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

143. Cuvintele subliniate din enunţul: Ideea era că cine vede străini, le vinde pe 

nimic secrete. sunt, în ordine:  

a) sb / pron.rel în N, cd / pron.pers. în Ac, cm / loc.adv.;  

b) sb / pron.rel în N, ci / pron.pers. în D, ci / pron.neg. în Ac;  

c) sb / pron.rel în N, ci / pron.pers. în D, cm / loc.adv.;  

d) cd / pron.rel în Ac, ci / pron.pers. în D, cm / loc.adv.;  

e) sb / pron.rel în N, ci / pron.pers. în D, cm / pron.neg. în Ac precdat de prepoz. 

 

144. Cuvintele subliniate din enunţul: E greu de spus ce e mai de plâns: stilul, 

gramatica sau ideile. sunt, în ordine:  

a) sb / adv., np / vb la supin, sb / pron.rel. în N, apoz. / subst. în N;  
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b) cm / adv., np / vb la supin, sb / pron.rel. în N, apoz. / subst. în N;  

c) cm / adv., sb / vb la supin, sb / pron.rel. în N, apoz. / subst. în N;  

d) np / adv., sb / vb la supin, sb / pron.rel. în N, apoz. / subst. în N;  

e) np / adv., sb / vb la supin, sb anticipat / pron.rel. în N, sb / subst. în N. 

 

145. Cuvintele subliniate din enunţul: O asemenea cursă nu se poate termina 

bine, dacă nu ştii să te retragi la timp. sunt, în ordine:  

a) atr.adj. / adj., pred.vb. / vb, cd / vb, diateza refl., ct / locuţ. adv.;  

b) atr.adv. / adv., pred.vb. / vb, cd / vb, diateza refl., ct / locuţ. adv.;  

c) atr.adj. / adj., pred.vb. / vb, diat.refl., cd / vb, ct / locuţ. adv.;  

d) atr.adj. / adj., pred.vb. / vb, cd / vb, diateza refl., cm / locuţ. adv.;  

e) atr.adj. / adj., pred.vb. / vb, cd / vb, diateza refl., ct / subst. în Ac precedat de 

prepoz. 

 

146. Cuvintele subliniate din enunţul: …crede că a fi intelectual e a fi băiat 

deştept… sunt, în ordine:  

a) np / vb, inf. prez., np /subst. în N, sb / vb, inf.prez., np /subst. în N, atr.adj. / 

adj.;  

b) sb / vb, inf. prez., np /subst. în N, np / vb, inf.prez., np /subst. în N, atr.adj. / 

adj.;  

c) sb / vb, inf. prez., np /subst. în N, np / vb, inf.prez., np /locuţ.adj.;  

d) sb / vb, inf. prez., np /adj., np / vb, inf.prez., np /subst. în N, atr.adj. / adj.;  

e) sb / vb, inf. prez., np /subst. în N, np / vb, inf.prez., cm /subst. în N, atr.adj. / 

adj.   

 

147. Cuvintele subliniate din enunţul: Sunt solidari în numele unui rebut de 

umanitate. sunt, în ordine:  

a) np / adj., cs / subst. art.nehot. în G, precedat de loc.prepoz.;  

b) np / adj., ci / subst în Ac precedat de prepoz., atr.subst.genitival / subst. 

art.nehot. în G.;  

c) cm / adj., cs / subst. art.nehot. în G, precedat de loc.prepoz.;  

d) np / adj., cz / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst.genitival / subst. 

art.nehot. în G;  

e) np / adj., cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst.genitival / subst. 

art.nehot. în G. 

 

148. Cuvintele subliniate din enunţul: Al doilea răspuns…e că una e gustul 

privat, alta e acţiunea de pe scenă. sunt, în ordine:  

a) sb / pron.nehot. în N, np / subst. în N, sb / pron.nehot. în N, np / subst. în N, 

atr.subst.prepoziţional / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă; b) np / 

pron.nehot. în N, sb / subst. în N, np / pron.nehot. în N, sb / subst. în N, cl / subst. 

în Ac precedat de prepoz.compusă;  

c) np / pron.nehot. în Ac, sb / subst. în N, np / pron.nehot. în Ac, sb / subst. în N, 

atr.subst.prepoziţional / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă;  

d) np / pron.nehot. în N, sb / subst. în N, np / pron.nehot. în N, sb / subst. în N, 

atr.subst.prepoziţional / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă; e) np / 

pron.nehot. în N, sb / subst. în N, np / pron.nehot. în N, sb / subst. în N, 

atr.subst.prepoziţional / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz. 
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149. Cuvintele subliniate din enunţul: În România se vorbeşte mult. Suntem un 

popor epic, liric, dramatic, gata oricând  să practice confesiunea… sunt, în 

ordine:  

a) cd / pron.nehot. în Ac., np / subst. în N, atr.adj. / adj., ct / adv.;  

b) cm / adv., sb / subst. în N, atr.adj. / adj., ct / adv.;  

c) cm / adv., np / subst. în N, atr.adj. / adj., cm / adv.;  

d) cm / adv., np / subst. în N, atr.adj. / adj., atr.adv / adv.;  

e) cm / adv., np / subst. în N, atr.adj. / adj., ct / adv. 

 

150. Cuvintele subliniate din enunţul: …există totuşi o categorie care – în mare – 

a rămas neschimbată, chiar dacă şi-a modificat cu totul metodele. sunt, în ordine:  

a) cv / adv., sb / subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / adj., cm / locuţ. adv.; b) cm / 

adv., sb / subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / adj., cm / locuţ. adv.; c) cv / adv., cd / 

subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / adj., cm / locuţ. adv.; d) cv / adv., sb / subst. în 

N, atr.pron. / pron.rel. în N, np / adj., cm / locuţ. adv.;  

e) cv / adv., sb / subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / adj., ci / pron.rel. cu valoare 

subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

151. Cuvintele subliniate din enunţul: E o agresiune culpabilă la adresa cititorilor  

şi un afront nemeritat adus profesiunii de gazetar. sunt, în ordine:  

a) ci / subst. în Ac precdat de prepoz, atr.subst.genitival / subst. în G, np / subst. în 

N, ci / subst. în D;  

b) atr.subst.prepoz. / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în N, ci / 

subst. în D;  

c) atr.subst.prepoz. / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în N, ci / 

subst. în D;  

d) atr.subst.prepoz. / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în N, ci / 

subst. în D;  

e) atr.subst.prepoz. / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în N, ci / 

subst. în D. 

 

152. Cuvintele subliniate din enunţul: Foarte bine că au luat măsurile care se 

impuneau. sunt, în ordine:  

a) pred.vb. / adv., superl.abs., sb / pron.rel. în N;  

b) np / adv., superl.abs., atr.pron. / pron.rel. în N;  

c) np / adv., superl.abs., sb / pron.rel. în N;  

d) np / adj., superl.abs., sb / pron.rel. în N;  

e) np / adv., superl.abs., cd / pron.rel. în N. 

 

153. Cuvintele subliniate din enunţul: De neînţeles e, însă, disponibilitatea fără 

limite a politicienilor înşişi. sunt, în ordine:  

a) sb / vb, supin, np / subst. în N, atr.adj. / adj.pron.de întărire în G;  

b) np / vb, supin, sb / subst. în N, atr.adj. / adj.pron.de întărire în D;  

c) np / vb, supin, sb / subst. în N, atr.adj. / adj.pron.de întărire în G;  

d) sb / vb, supin, np / subst. în N, atr.adj. / pron.de întărire în G;  

e) np / vb, supin, sb / subst. în N, atr.pron. / pron.de întărire în G. 

 

154. Cuvintele subliniate din enunţul: Ideea ar fi că ultimul lucru care te 

interesează când priveşti emisiunea despre starea vremii este starea vremii. sunt, 

în ordine:  
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a) sb / subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / subst. în N, atr.subst. genitival / subst. în 

G;  

b) np / subst. în N, sb / pron.rel. în N, sb / subst. în N, atr.subst. genitival / subst. 

în G;  

c) sb / subst. în N, atr.pron. / pron.rel. în N, np / subst. în N, atr.subst. genitival / 

subst. în G;  

d) sb / subst. în N, element de relaţie fără funcţie sintactică / pron.rel. în N, np / 

subst. în N, atr.subst. genitival / subst. în G;  

e) cd / subst. în N, sb / pron.rel. în N, np / subst. în N, atr.subst. genitival / subst. 

în G. 

 

155. Cuvintele subliniate din enunţul: Mă uit…pentru că mi-e lene să mă mut de 

pe fotoliu în pat, pentru că nu e altceva de văzut… sunt, în ordine:  

a) ci / pron.pers. în D, sb / subst. în N, sb / pron.nehot în N, atr.vb. / vb, supin;  

b) ci / pron.pers. în D, np / subst. în N, cd / pron.nehot în Ac, sb / vb, supin;  

c) ci / pron.pers. în D, sb / subst. în N, cd / pron.nehot în Ac, atr.vb. / vb, supin;  

d) ci / pron.pers. în D, cd / subst. în N, sb / pron.nehot în N, atr.vb. / vb, supin;  

e) ci / pron.pers. în D, sb / subst. în N, sb / pron.nehot în N, cns / vb, supin. 

 

156. Cuvintele subliniate din enunţul: Dialogul e de negândit fără instituţia 

respectului, fără deprinderea unei atente considerări a celuilalt. sunt, în ordine:  

a) cm / vb, supin, cond / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.genitival / 

pron.demonstr. în G;  

b) np / vb, supin, cond / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.genitival / 

pron.demonstr. în G;  

c) np / vb, supin, ct / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.genitival / 

pron.demonstr. în G;  

d) np / vb, supin, cond / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron. / 

pron.demonstr. în D;  

e) np / locuţ. adj., cond / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.genitival / 

pron.demonstr. în G. 

 

157. Cuvintele subliniate din enunţul: …vom rămâne prieteni până la sfârşit cu o 

parte din cei care, de voie sau de nevoie, ne turnau la poliţie. sunt, în ordine:  

a) cd / subst. în N, ct / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă, ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz., atr.pron.prepoz. / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.;  

b) cm / subst. în N, ct / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă, ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz., atr.pron.prepoz. / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.;  

c) np / subst. în N, cm / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă, ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz., atr.pron.prepoz. / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz.;  

d) np / subst. în N, ct / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă, atr.subst.prepoz. / 

subst. în Ac precedat de prepoz., atr.pron.prepoz. / pron.demonstr. în Ac precedat 

de prepoz.;  

e) np / subst. în N, ct / subst. în Ac precedat de prepoz.compusă, ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz., atr.pron.prepoz. / pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz. 

 

158. Cuvintele subliniate din enunţul: N-am văzut pe nimeni, până acum, tras la 

răspundere pentru sustragere şi publicare ilegală de materiale secrete. sunt, în 

ordine:  
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a) ci / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

b) cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

c) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

d) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., ci / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

e) ct / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac precedat de 

prepoz. 

 

159. Cuvintele subliniate din enunţul: Trecerea intelectualităţii de partea 

pragmatismului cotidian, angajarea lor în lupta politică, constituie o adevărată 

răsturnare morală… sunt, în ordine:  

a) cl / subst. în G, precedat de locuţ.prepoz., cd / subst. în Ac;  

b) ci / subst. în G, precedat de locuţ.prepoz., cd / subst. în Ac;  

c) atr.subst.prepoz. / subst. în G, precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în Ac;  

d) atr.subst.prepoz. / subst. în G, precedat de locuţ.prepoz., cd / subst. în Ac;  

e) cl / subst. în G, precedat de locuţ.prepoz., np / subst. în Ac. 

 

160. Cuvintele subliniate din enunţul: Intelectualitatea n-a făcut decât să 

cauţioneze o manevră politică a cărei finalitate era consolidarea sistemului… 

sunt, în ordine:  

a) atr.pron. / pron.rel. în D, sb / subst. în N, np / subst. în N;  

b) atr.pron.genitival / pron.rel. în G, np / subst. în N, sb / subst. în N;  

c) atr.pron.genitival / pron.rel. în G, sb / subst. în N, np / subst. în N;  

d) atr.adj/ adj. pron.rel. în G, atr.subst. / subst. în G, np / subst. în N;  

e) atr.pron.genitival / pron.rel. în G, sb / subst. în N, cd / subst. în N. 

 

161. Cuvintele subliniate din enunţul: A vorbi, în mod global, de intelectualitate 

este, de la bun început, un exces. sunt, în ordine:  

a) sb / vb, inf.prez., ci / subst. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N;  

b) np / vb, inf.prez., ci / subst. în Ac precedat de prepoz., sb / subst. în N; 

c) sb / vb, inf.prez., cm/ subst. în Ac precedat de prepoz., np / subst. în N;  

d) d) sb / vb, inf.prez., ci / subst. în Ac precedat de prepoz., cd / subst. în N;  

e) e) sb / vb, inf.prez., ci / subst. în D precedat de prepoz., np / subst. în N. 

 

162. Cuvintele subliniate din enunţul: Argumentul cel mai des invocat pentru 

justificarea angajării politice a intelectualilor este autoritatea lor morală. sunt, în 

ordine:  

a) ct / adv. la comp. de superior., cs / subst. în Ac precedat de prepoz., 

atr.pron.genitival / pron.pers. în G;  

b) cm / adv. la comp. de superior., cz / subst. în Ac precedat de prepoz., 

atr.pron.genitival / pron.pers. în G;  

c) cm / adv. la comp. de superior., cs / subst. în Ac precedat de prepoz., 

atr.pron.genitival / pron.pers. în G;  

d) atr.adj. / adj. la comp. de superior., cs / subst. în Ac precedat de prepoz., 

atr.pron.genitival / pron.pers. în G;  

e) cm / adv. la comp. de superior., cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adj./ 

adj.pron.posesiv. 
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163. Cuvintele subliniate din enunţul: După un an intens de angajare politică, 

reflexele vieţii intelectuale sunt grav deteriorate. sunt, în ordine:  

a) ct / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / numer.card., pred.nominal / vb. 

copulativ şi np / adj. participial, cm / adv.;  

b) ct / subst. art.nehot. în Ac precedat de prepoz., pred.nominal / vb. copulativ şi 

np / adj. participial, cm / adv.;  

c) ct / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / numer.card., pred.vb. / vb. diateza 

pasivă, indic.prez., cm / adv.;  

d) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / numer.card., pred.nominal / vb. 

copulativ şi np / adj. participial, cm / adv.;  

e) cns / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adj. / numer.card., pred.nominal / vb. 

copulativ şi np / adj. participial, cm / adv. 

 

164. Cuvintele subliniate din enunţul: Fără nostalgia perpetuă a ceea ce îi este 

propriu, intelectualul activ cade sub condiţia sa de intelectual, după cum fără 

obsesia Ithacăi, Ulysse nu e decât un aventurier de rând, sortit tuturor 

naufragiilor. sunt, în ordine:  

a) atr.pron.genitival / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G, cond / subst. în Ac 

precedat de prepoz.;  

b) sb / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G, cond / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

c) sb / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G, cm / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

d) sb / pron.rel.compus în Ac cu valoare de G, ci / subst. în Ac precedat de 

prepoz.;  

e) sb / pron.rel.compus în N, cond / subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

165. Cuvintele subliniate din enunţul: …în ciuda absurdului lui, a imposibilităţii 

lui de principiu, comunismul a durat atât de mult. sunt, în ordine:  

a) cv / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac 

precedat de prepoz., cm / adv. şi prepoz., ct / adv.;  

b) cv subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst.genitival / subst. în G, 

atr.subt.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., cm / adv. şi prepoz., ct / adv.;  

c) cv / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., cm / subst. în Ac precedat de prepoz., 

cm / adv. şi prepoz., ct / adv.;  

d) cv / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac 

precedat de prepoz., cm / adv., superl.absolut;  

e) cv / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.subt.prepoz. / subst. în Ac 

precedat de prepoz., ct / adv. superl.absolut. 

 

166. Cuvintele subliniate din enunţul: Îi spui of-ul tău intim, îi arăţi cine eşti, îi 

ceri ca măcar el – împotriva tuturor – să te înţeleagă. sunt, în ordine:  

a) cd / interj., np / pron.rel. în N, cv / pron.nehot. în G precedat de prepoz.;  

b) cd / subst. provenit din interj., cazul Ac, sb / pron.rel. în N, cv / pron.nehot. în 

G precedat de prepoz.;  

c) cd / subst. provenit din interj., cazul Ac, np / pron.rel. în N, cv / pron.nehot. în 

G precedat de prepoz.;  

d) cd / subst. provenit din interj., cazul Ac, np / pron.rel. în N, ci / pron.nehot. în G 

precedat de prepoz.;  
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e) cd / subst. provenit din interj., cazul Ac, np / pron.rel. în Ac, cv / pron.nehot. în 

G precedat de prepoz. 

 

167. Cuvintele subliniate din enunţul: Un tip de petent e cel care nu-ţi cere nimic. 

sunt, în ordine:  

a) sb / subst. art.nehot. în N, atr.subst.prepoz. / subst. în Ac, precedat de prepoz., 

np / pron.demonstr. de depărtare în N, sb / pron.rel. în N;  

b) atr.adj. / locuţ.adj., sb / subst. în N, np / pron.demonstr. de depărtare în N, sb / 

pron.rel. în N;  

c) sb / subst. art.nehot. în N, atr.subst.prepoz. / subst. în Ac, precedat de prepoz., 

np / pron.rel. compus în N;  

d) sb / subst. art.nehot. în N, atr.subst.prepoz. / subst. în Ac, precedat de prepoz., 

np / pron.demonstr. de depărtare în N, atr.pron. / pron.rel. în N; e) sb / subst. 

art.nehot. în N, atr.adj. / adj., np / pron.demonstr. de depărtare în N, sb / pron.rel. 

în N. 

 

168. Cuvintele subliniate din enunţul: E destul  să întinzi mâna pentru a lua ceea 

ce ţi se oferă… sunt, în ordine:  

a) np / adj., cns / vb, inf.prez. precedat de prepoz., sb / pron.rel.compus;  

b) np / adv., cs / vb, inf.prez. precedat de prepoz., sb / pron.rel.compus;  

c) np / adv., cns / vb, inf.prez. precedat de prepoz., cd / pron.rel.compus;  

d) np / adv., cns / vb, inf.prez. precedat de prepoz., sb / pron.rel.compus;  

e) np / adv., cz / vb, inf.prez. precedat de prepoz., sb / pron.rel.compus. 

 

169. Cuvintele subliniate din enunţul: Şomajul, scumpirile, corupţia sunt floare la 

ureche pe lângă grija faţă de “imaginea” ţării. sunt, în ordine:  

a) np / locuţ.adj., cm comp. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz.;  

b) np / subst. în N, atr.subst.prepoz. / subst. în Ac, cm comp. / subst. în Ac 

precedat de locuţ.prepoz.;  

c) np / locuţ.adj., ci / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz.;  

d) np / subst. în N, cl / subst. în Ac, cm comp. / subst. în Ac precedat de 

locuţ.prepoz.;  

e) cd / locuţ.adj., cm comp. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz.; 

 

170. Cuvintele subliniate din enunţul: Îşi dă seama că îmi cere cam mult, dar 

contează pe înţelegerea mea. sunt, în ordine:  

a) cm / adv., ci / subst. în Ac, precedat de prepoz.;  

b) cd / pron.nehot. în Ac, cd / subst. în Ac, precedat de prepoz.;  

c) cm / adv., cd / subst. în Ac, precedat de prepoz.;  

d) cd / pron.nehot. în Ac, ci / subst. în Ac, precedat de prepoz.;  

e) cm / pron.nehot. în Ac, ci / subst. în Ac, precedat de prepoz. 

 

171. Cuvintele subliniate din enunţul: Dar era clar că şi exerciţiul puterii şi cel al 

revendicării sufereau de inadecvare retorică şi inconsistenţă. sunt, în ordine:  

a) np / adj., sb multiplu / subst. şi pron.demonstr. de depărtare în N, ci multiplu / 

substantive în Ac, precedate de prepoz.;  

b) np / adv., sb multiplu / subst. şi art.demonstr.  în N, ci multiplu / substantive în 

Ac, precedate de prepoz.;  

c) np / adv., sb multiplu / subst. şi pron.demonstr. de depărtare în N, ci multiplu / 

substantive în Ac, precedate de prepoz.;  
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d) np / adv., sb multiplu / subst. şi pron.demonstr. de depărtare în N, cz multiplu / 

substantive în Ac, precedate de prepoz.;  

e) cm / adv., sb multiplu / subst. şi pron.demonstr. de depărtare în N, ci multiplu / 

substantive în Ac, precedate de prepoz. 

 

172. Cuvintele subliniate din enunţul: Deocamdată ne lipsesc amândouă. sunt, în 

ordine:  

a) ct / adv., ci / pron.pers.neacc. în D, sb / numeral colectiv, N;  

b) cm / adv., ci / pron.pers.neacc. în D, sb / numeral colectiv, N;  

c) ct / adv., atr.pron. / pron.pers.neacc. în D, sb / numeral colectiv, N;  

d) ct / adv., ci / pron.pers.neacc. în D, cd / numeral colectiv, N;  

e) cm / adv., atr.pron. / pron.pers.neacc. în D, sb / numeral colectiv, N. 

 

173. Cuvintele subliniate din enunţul: Să poftească dumnealor să meargă cu 

trenul prin Moldova! sunt, în ordine:  

a) pred.vb. / vb la conj.prez., ci / pron.pers.de politeţe, pers. 3 pl. în D, cl / subst. 

propriu în Ac, precedat de prepoz.;  

b) pred.vb. / vb la conj.prez. cu valoare imperativă, ci / pron.pers.de politeţe, pers. 

3 pl. în D, cl / subst. propriu în Ac, precedat de prepoz.;  

c) pred.vb. / vb la conj.prez. cu valoare imperativă, sb / pron.pers.de politeţe, pers. 

3 pl., atr.subst.prepoz. / subst. propriu în Ac, precedat de prepoz.;  

d) pred.vb. / vb la conj.prez. cu valoare imperativă, sb / pron.pers.de politeţe, pers. 

3 pl., cl / subst. propriu în Ac, precedat de prepoz.;  

e) pred.vb. / vb la imperativ, sb / pron.pers.de politeţe, pers. 3 pl., cl / subst. 

propriu în Ac, precedat de prepoz. 

 

174. Cuvintele subliniate din enunţul: Nu ne bucurăm de nimic, dacă ni se ia 

dreptul de a bombăni. sunt, în ordine:  

a) cz / pron.negativ în N, sb / subst. în N, atr.vb / vb, inf.prez. precedat de prepoz.;  

b) ci / pron.negativ în N, cd / subst. în N, atr.vb / vb, inf.prez. precedat de prepoz.;  

c) cz / pron.negativ în N, cd / subst. în N, atr.vb / vb, inf.prez. precedat de prepoz.;  

d) cz / pron.negativ în N, cd / subst. în N, ci / vb, inf.prez. precedat de prepoz.;  

e) ci / pron.negativ în N, sb / subst. în N, atr.vb / vb, inf.prez. precedat de prepoz. 

 

175. Cuvintele subliniate din enunţul: Care va să zică avem de a face cu o 

situaţiune strămoşească: plublicul preţuieşte mai mult spiritul critic decât spiritul 

acomodant. sunt, în ordine:  

a) fără funcţie sintact. / locuţ.conjuncţională concluzivă, pred.vb / locuţ.vb, 

indic.prez., cm comp. / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

b) sb / pron.rel. în N, pred. vb / vb, indic.prez., pred.vb / vb, conj.prez., pred.vb / 

locuţ.vb, indic.prez., cm comp. / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

c) fără funcţie sintact. / locuţ.conjuncţională concluzivă, pred.vb / vb, indic.prez., 

cd / vb, inf.prez. precedat de prepoz., cm comp. / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

d) fără funcţie sintact. / locuţ.conjuncţională concluzivă, pred.vb / locuţ.vb, 

indic.prez., ci / subst. în Ac precedat de prepoz.;  

e) sb / pron.rel. în N, pred. vb / vb, indic.prez., pred.vb / vb, conj.prez., pred.vb / 

locuţ.vb, indic.prez., ci / subst. în Ac precedat de prepoz. 

 

176. Cuvintele subliniate din enunţul: De observat că cei de care regele se teme 

cel mai mult sunt ultraşoviniştii. sunt, în ordine:  
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a) np / vb, supin, sb / pron.demonstr. în N, ci / pron.rel. în Ac, precedat de prepoz., 

np / subst. în N;  

b) pred.vb / vb, supin, sb / pron.demonstr. în N, ci / pron.rel. în Ac, precedat de 

prepoz., np / subst. în N;  

c) np / vb, supin, np / pron.demonstr. în N, ci / pron.rel. în Ac, precedat de 

prepoz., sb / subst. în N;  

d) np / vb, supin, sb / pron.demonstr. în N, cz / pron.rel. în Ac, precedat de 

prepoz., np / subst. în N;  

e) np / vb, supin, sb / pron.demonstr. în N, ci / pron.rel. în Ac, precedat de prepoz., 

np / adj. 

 

177. Cuvintele subliniate din enunţul: Era de dorit ca guvernul să ia măsuri nu 

pentru a minimaliza meritele martirilor, ci, dimpotrivă, pentru a curăţa această 

imagine de trivialitatea profitului… sunt, în ordine:  

a) sb / vb, supin, cs / vb, inf.prez., precedat de prepoz., cs / vb, inf.prez., precedat 

de prepoz.;  

b) np / vb, supin, cs / vb, inf.prez., precedat de prepoz., cs / vb, inf.prez., precedat 

de prepoz.;  

c) np / vb, supin, cz / vb, inf.prez., precedat de prepoz., cs / vb, inf.prez., precedat 

de prepoz.;  

d) np / vb, supin, cs / vb, inf.prez., precedat de prepoz., cz / vb, inf.prez., precedat 

de prepoz.;  

e) np / vb, supin, cz / vb, inf.prez., precedat de prepoz., cz / vb, inf.prez., precedat 

de prepoz. 

 

178. Cuvintele subliniate din enunţul: Dacă, pentru avantaje minore, 

revoluţionarii protestatari de azi sunt dispuşi să rişte atât de mult, te întrebi, 

inevitabil, ce fel de oameni sunt? sunt, în ordine:  

a) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adv. / adv. precedat de prepoz., cm / 

adv. şi prepoz., cm / adv.;  

b) cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst.prepoz. / subst. precedat de 

prepoz., cm / adv. şi prepoz., cm / adv.;  

c) cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adv. / adv. precedat de prepoz., cm / 

adv., superl.absolut;  

d) ci / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adv. / adv. precedat de prepoz., cm / 

adv. şi prepoz., cm / adv.;  

e) cs / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.adv. / adv. precedat de prepoz., cm / 

adv. şi prepoz., cm / adv. 

 

179. Cuvintele subliniate din enunţul: După ce am acceptat, de frică, mizerii şi 

umilinţe infinite, vom reuşi oare să îndurăm, de bunăvoie, un episod de 

strâmtoare terapeutică? sunt, în ordine:  

a) cm / subst. în Ac precedat de prepoz., cd multiplu / substantive în Ac, cm / 

locuţ.adv., cd / subst. în Ac;  

b) cz multiplu / substantive în Ac precedat de prepoz., cm / locuţ.adv., cd / subst. 

în Ac;  

c) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., cd multiplu / substantive în Ac, cz / 

locuţ.adv., cd / subst. în Ac;  

d) cm / subst. în Ac precedat de prepoz., cd multiplu / substantive în Ac, cz / 

locuţ.adv., cd / subst. în Ac;  
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e) cz / subst. în Ac precedat de prepoz., cd multiplu / substantive în Ac, cm / 

locuţ.adv., cd / subst. în Ac. 

 

180. Subordonatele din fraza: De-aia trecem indiferenţi, fiindcă e mai comod să fii 

abonatul mijloacelor de comunicare în masă, decât să-ţi complici existenţa 

comunicând cu omul de vis-à-vis. sunt, în ordine:  

a) CI, SB, CM COMP;  

b) CZ, SB, CI;  

c) CZ, CD, CM COMP;  

d) CZ, CM, CM COMP;  

e) CZ, SB, CM COMP. 

 

181. Subordonatele din fraza: Să te asociezi cu cineva, prin căsătorie sau în alt 

mod, înseamnă să-i poţi pune în cârcă toate neplăcerile ce le trăieşti. sunt, în 

ordine:  

a) SB, PR, AT;  

b) PR, SB, AT;  

c) CD, PR, AT;  

d) SB, CD, AT;  

e) SB, PR, CD. 

 

182. Subordonatele din fraza: Să vezi că e peste poate să ştii cine a greşit şi cine 

nu şi să continui să judeci e un lucru pe care îl facem toţi. sunt, în ordine:  

a) CD, CD, SB, CD, CD, SB, CD, AT;  

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

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

d) SB, CD, CM, CD, CD, SB, CD, AT;  

e) SB, CD, CM, CD, CD, CM, CD, AT. 

 

183. Subordonatele din fraza: Opinia prin care se afirmase că numai un om lipsit 

de simţul raţiunii se poate declara neinteresat de politică este probabil depăşită, 

dar definiţia din care rezultă asta rămâne valabilă. sunt, în ordine:  

a) AT, CM, AT;  

b) AT, SB, CL;  

c) AT, SB, CI;  

d) AT, SB, AT;  

e) AT, CD, AT. 

 

184. Subordonatele din fraza: Se poate să devii mai conştient de ceea ce se petrece 

în jurul tău şi de influenţa pe care deciziile luate de alte persoane o poate avea 

asupra ta. sunt, în ordine:  

a) SB, CI, AT;  

b) CD, CI, AT;  

c) SB, CZ, AT;  

d) CD, CZ, AT;  

e) CM, CI, AT. 

 

185. Subordonatele din fraza: Nu este obligatoriu ca dintre toţi elevii să te 

remarci tu, fiindcă eşti cu adevărat mai bun decât sunt colegii tăi şi poate la un 

moment dat  că se va remarca un altul. sunt, în ordine:  
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a) CD, CZ, CM COMP, SB;  

b) SB, CZ, CM COMP, SB;  

c) SB, CZ, CI,  SB;  

d) SB, CZ, CM COMP, CD;  

e) SB, CZ, CI, CD. 

 

186. Subordonatele din fraza: Deşi am trecut prin tot ce-am trecut, nu regret 

greutăţile în care m-am vârât, din pricină că ele m-au adus în locul unde am dorit 

să ajung. sunt, în ordine:  

a) CV, CI, AT, CZ, AT, CD;  

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

c) CV, AT, AT, CZ, AT, CL;  

d) CV, AT, AT, CZ, AT, CD;  

e) CNS, AT, AT, CZ, AT, CD. 

 

187. Subordonatele din fraza: Acum, tot ce are e casa, dar şi pe aceea doreşte s-o 

încredinţez oricui doreşte să-şi întemeieze un cămin. sunt, în ordine:  

a) AT, CD, CI, CD;  

b) SB, CD, CI, CD;  

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

d) CD, CD, CI, CD;  

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

 

188. Subordonatele din fraza: Una e să accepţi că e posibil să fie aşa şi să înţelegi 

că procedează astfel ca să ne dea sfaturi şi alta e să fii incapabil să iei hotărâri. 

sunt, în ordine:  

a) CD, CD, SB, SB, CD, CS, CD, CI;  

b) SB, CD, CD, SB, CD, CS, SB, CI;  

c) SB, CD, SB, SB, CD, CS, SB, CI;  

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

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

 

189. Subordonatele din fraza: Cei care promit şi nu se ţin de ceea ce au promis îşi 

pierd respectul de sine, se ruşinează de faptele lor. sunt, în ordine:  

a) AT, AT, CI;  

b) SB, SB, CI;  

c) AT, AT, AT;  

d) SB, AT, CI;  

e) AT, AT, CM. 

 

190. Subordonatele din fraza: Primul mod în care acţionăm este acela în care 

vrem să se vadă ce cerem să se întâmple, încercând să ascundem ce-ar trebui să 

facem. sunt, în ordine:  

a) SB, AT, CD, SB, CD, CD, CD, SB;  

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

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

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

e) AT, AT, CD, CD, CD, CD, CD, CD. 
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191. Subordonatele din fraza: Nu-i e ruşine să plângă din pricina că are  necazuri 

sau să se bucure că descoperă câte ceva. sunt, în ordine:  

a) CI, CZ, CI, CI;  

b) CZ, CZ, CZ, CI;  

c) CI, CZ, CZ, CZ;  

d) CZ, CZ, CZ, CZ;  

e) CI, AT, AT, CI. 

 

192. Subordonatele din fraza: Când simte că a venit ce aştepta să vină, pleacă să 

încerce o nouă aventură. sunt, în ordine:  

a) CT, CD, CD, CD, CS;  

b) CT, CD, SB, CD, CZ;  

c) CT, CD, CD, CD, CZ;  

d) CT, CD, SB, CD, CS;  

e) CT, CD, SB, CM, CS. 

 

193. Subordonatele din fraza: Când pricepe că e cum nu trebuie să fie, iese din 

luptă, şi de s-ar îndoi după aceea că a făcut asta. sunt, în ordine:  

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

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

c) CT, CD, PR, SB, CV, CI;  

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

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

 

194. Subordonatele din fraza: Dacă hotărârea i-a fost corectă, va ieşi victorios şi 

de-ar durea  lucrul ăsta mai mult decât prevăzuse. sunt, în ordine:  

a) COND, CV, CM COMP;  

b) CZ, CV, CM COMP;  

c) CT, CV, CM COMP;  

d) COND, COND, CM COMP;  

e) COND, CV, CI. 

 

195. Subordonatele din fraza: Pentru că sufletul nostru este imaterial, oamenilor, 

celor mai mulţi, care nu ştiu cât de greu poate el să atârne uneori, nu le vine să 

creadă că sufletul doare  cum dor un picior, burta sau capul. sunt, în ordine:  

a) CZ, AT, CD, SB, SB, CD, CM;  

b) CZ, AT, CD, CD, SB, CD, CM;  

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

d) CZ, AT, CD, CD, CD, CNS, CM;  

e) CZ, AT, CD, CD, SB, CD, CM COMP. 

  

196. Subordonatele din fraza: Credeam că trebuie să-i transfer ceea ce mă făcea 

pe mine încrezător şi că asta era ce puteam să fac: să-i spun ori de câte ori aveam 

ocazia că îl iubesc. sunt, în ordine:  

a) CD, SB, CD, CD, PR, CD, APOZ, CT, CD;  

b) CD, CD, CD, CD, PR, CD, APOZ, CT, CD;  

c) CD, SB, CD, CD, SB, CD, APOZ, CM, CD;  

d) CD, SB, CD, CD, PR, CD, AT, CT, CD;  

e) CD, SB, CD, CD, PR, CD, CD, CT, CD. 
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197. Subordonatele din fraza: Îţi spun numai că am ţinut secretul după cum mi-ai 

cerut să fac, cu toate că eram gata să învinovăţesc pe oricine ar fi îndrăznit să 

riposteze. sunt, în ordine:  

a) CZ, CM, CD, CV, CI, CD, CD;  

b) CD, CM, CD, CNS, CI, CD, CD;  

c) CD, CM, CD, CV, CS, CD, CD;  

d) CD, CM, CD, CV, CI, CD, CD;  

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

 

198. Subordonatele din fraza: Deşi e foarte inteligent, omul acesta nu găseşte 

întotdeauna ce ar urma să facă şi spune vorbe menite să-i îndulcească viaţa, prea 

banale însă ca să mai amăgească pe cineva. sunt, în ordine:  

a) CV, CD, SB, CI, CNS;  

b) CV, CD, CD, CI, CNS;  

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

d) CV, CD, SB, CI, CS;  

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

 

199. Subordonatele din fraza: Să spună că zilele-i sunt numărate nu mai înseamnă 

nimic, căci dintotdeauna a fost cum e acum. sunt, în ordine:  

a) SB, CD, CZ, PR;  

b) PR, CD, CZ, CD;  

c) SB, CD, CZ, SB;  

d) PR, CD, CZ, PR;  

e) SB, CD, CZ, CD. 

 

200. Subordonatele din fraza: Ambiguitatea modului care ne împiedică să zărim 

limpede ţinta către care înaintăm fără încetare, devine tot mai mică pe măsură ce 

înaintăm în vârstă. sunt, în ordine:  

a) AT, CD, AT, CM;  

b) AT, CI, AT, CM;  

c) AT, CI, AT, CT;  

d) AT, CM, AT, CM;  

e) AT, CI, CL, CM.  

 

201. Subordonatele din fraza: Chiar aici, în mediul tău, mişcarea bruscă a cuiva e 

de ajuns să te facă a tresări în tine un instinct graţie căruia simţi dorinţa să 

reacţionezi. sunt, în ordine:  

a) CS, AT, AT;  

b) CNS, CI, AT;  

c) CNS, AT, CM;  

d) CS, AT, CM;  

e) CNS, AT, AT. 

 

202. Subordonatele din fraza: Probabil că îmi tempera nerăbdarea care însemna 

că devoram - indiferent unde sau la ce oră-  primul fel, ca şi cum voiam să pun 

capăt îndemnurilor foamei. sunt, în ordine:  

a) CD, AT, PR, CV, CV, CM, CD;  

b) SB, AT, SB, CV, CV, CM, CD;  

c) SB, AT, PR, CM, CD;  
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d) SB, AT, CD, CV, CV, CM, CD;  

e) SB, AT, PR, CV, CV, CM, CD. 

 

203. Subordonatele din fraza: Este de la sine înţeles că cel care a cunoscut doar 

lipsurile autoimpuse sau a făcut temporar foamea n-are dreptul să se laude cu 

abstinenţa. sunt, în ordine:  

a) CD, AT, AT, AT;  

b) SB, AT, AT, AT;  

c) SB, CD, CD, AT;  

d) CD, CD, CD, AT;  

e) SB, AT, AT, CI. 

 

204. Subordonatele din fraza: El nu-şi poate permite să se deosebească de cei 

care sunt în jur, iar tu ştii că felurile deosebirilor sunt prea numeroase ca să 

rămână neobservate. sunt, în ordine:  

a) CD, CD, AT, CD, CNS;  

b) CD, AT, CD, CNS;  

c) CD, CI, CD, CNS;  

d) CD, AT, CD, CS;  

e) CD, CD, CI, CD, CNS. 

 

205. Subordonatele din fraza: Să recunoaştem că şi unora şi altora le e teamă de 

ce s-ar putea întâmpla, fie pentru că sunt fricoşi, fie pentru că nu le place să 

înfrunte necunoscutul! sunt, în ordine:  

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

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

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

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

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

 

206. Subordonatele din fraza: Încrederea în Dumnezeu ne este dată de faptul că 

ieşim uneori din moarte şi că ieşim neschimbaţi, deoarece o ciudată interdicţie ne 

opreşte să luăm cu noi tot ce-a mai rămas din vise. sunt, în ordine:  

a) CI, CI, CZ, CI, AT;  

b) AT, AT, CNS, CI, AT;  

c) AT, AT, CZ, CI, AT;  

d) AT, AT, CZ, CI, CD;  

e) CAG, CAG, CZ, CI, AT. 

 

207. Subordonatele din fraza: În acest caz, plăcerea constă să te laşi conştient în 

voia preafericitei inconştienţe, acceptând să devii imperceptibil mai slab, mai 

greoi, mai uşor, mai detaşat decât eşti tu însuţi. sunt, în ordine:  

a) CI, SB, CM COMP;  

b) CI, CD, CI;  

c) CS, CD, CM COMP;  

d) CI, CD, CM COMP;  

e) CI, CD, CM. 
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208. Subordonatele din fraza: Dacă ne gândim la un lucru care înseamnă ceea ce 

vrem noi să însemne e pentru că nu suntem capabili să-l înţelegem altfel. sunt, în 

ordine:  

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

b) COND, AT, PR, CD, CZ, CI;  

c) SB, AT, SB, CD, CZ, CI;  

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

e) SB, AT, PR, CD, CZ, CNS. 

 

209. Subordonatele din fraza: Ca toată lumea, nu prea dispun de  mijloace ca să-

mi dau seama cât valorează existenţa omenească, căci cercetarea propriului eu e 

prea dificilă să realizezi acest lucru. sunt, în ordine:  

a) CS, CI, CZ, CNS;  

b) CNS, CD, CZ, CNS;  

c) CNS, CI, CZ, CNS;  

d) CNS, CI, CZ, CS;  

e) CS, CD, CZ, CNS. 

 

210. Subordonatele din fraza: Succesele tale, dacă i-ar fi fost dat să le fie martor, 

nu l-ar fi surprins câtuşi de puţin, căci orgoliul era atât de mare încât se înţelegea 

de la sine că nu le-ar fi acordat vreo importanţă.  sunt, în ordine:  

a) COND, SB, CZ, CNS, SB;  

b) CT, SB, CZ, CNS, SB;  

c) COND, CD, CZ, CNS, SB;  

d) COND, SB, CNS, CNS, SB;  

e) COND, SB, CZ, CNS, CD. 

 

211. Subordonatele din fraza: Greşim că încercăm să cerem fiecăruia în parte 

ceea ce nu are, uitând adeseori să scoatem la iveală ceea ce  posedă fiecare. sunt, 

în ordine:  

a) CD, CD, CD, CD, CD;  

b) CI, CD, CD, CD, CD;  

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

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

e) CZ, CD, CD, CD, AT. 

 

212. Subordonatele din fraza: Te miri că te-au evitat şi că n-ai întrebat nimic, iar 

dacă ţi-ar fi spus adevărul, e sigur că nu ţi-ar fi convenit. sunt, în ordine:  

a) CZ, CZ, COND, SB;  

b) CI, CI, SB, SB;  

c) SB, SB, COND, SB;  

d) CI, CI, COND, SB;  

e) CZ, CZ, COND, CD. 

 

213. Subordonatele din fraza: A rămas ceea ce a fost dintotdeauna şi ce va fi până 

la moarte; calitatea sa constă din ceea ce a dobândit, graţie unei experienţe de 

excepţie. sunt, în ordine:  

a) PR, PR, CI;  

b) SB, SB, CI;  

c) PR, PR, AT;  
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d) SB, SB, AT;  

e) CM, CM, CI. 

 

214. Subordonatele din fraza: Era gata să facă tot posibilul să mă ajute să 

avansez, chiar dacă nu sunt sigur că meritam, dar şi să mă trateze cu mai mare 

severitate decât pe altul, dacă  m-aş fi arătat incompetent. sunt, în ordine:  

a) CD, CNS, CI, CV, CD, CI, COND;  

b) CI, CS, CI, CV, CI, CI, COND;  

c) CI, CNS, CI, CV, CD, CI, COND;  

d) CI, CNS, CD, CV, CI, CI, COND;  

e) CI, CNS, CI, CV, CI, CI, COND. 

 

215. Subordonatele din fraza: Nu-mi plăcea să imit stilul altcuiva, dar eram foarte 

atent să-i ascult pe colegi spunând fraze ce-mi păreau că sunt interesante. sunt, în 

ordine:  

a) CD, CI, AT, PR;  

b) SB, CS, AT, PR;  

c) SB, CI, AT, PR;  

d) SB, CZ, AT, PR;  

e) SB, CI, AT, SB. 

 

216. Subordonatele din fraza: Nu era comod să spui că succesul nu-ţi aparţinea şi 

că altcineva se putea bucura că reuşise. sunt, în ordine:  

a) SB, CD, CD, CI;  

b) CD, CD, CD, CI;  

c) SB, CD, SB, CI;  

d) SB, CD, CD, CZ;  

e) CD, CD, CD, CZ. 

 

217. Subordonatele din fraza: Era destul de ocupat ca să nu se teamă  că nu va 

termina şi totuşi, a reuşit să-şi impună o disciplină care   nu-i era deloc potrivită. 

sunt, în ordine:  

a) CI, CI, CD, AT;  

b) CNS, CZ, CD, AT;  

c) CNS, CI, CS, AT;  

d) CS, CI, CD, AT;  

e) CNS, CI, CD, AT. 

 

218. Subordonatele din fraza: Îmi era ciudă pe cei care reuşeau cu mai puţin efort 

decât făceam eu şi pentru că nu întrezăream niciodată o soluţie mai uşoară. sunt, 

în ordine:  

a) AT, CM COMP, CZ;  

b) CI, CM COMP, CZ;  

c) AT, CI, CZ;  

d) CI, CI, CZ;  

e) AT, CM COMP, CI. 

 

219. Se dă următorul text: Ca să te convingi  că revolta se bucură de o cinstire 

nemeritată, e suficient să te gândeşti  cum sunt calificaţi cei  ce nu sunt făcuţi 
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pentru ea.  Analizaţi acest text din punctul de vedere al sintaxei frazei şi stabiliţi 

câte propoziţii există în ea:  

a. 5 

b. 6 

c. 4 

d. 7 

e. 3. 

 

220. Se să următorul text: Eliberarea, 
 
dacă ţinem cu adevărat la ea, 

 
trebuie  să 

izvorască din noi: în niciun caz nu trebuie 
 
să o căutăm aiurea, într-un sistem gata 

făcut ori în nu ştiu ce doctrină orientală. Analizaţi această frază şi stabiliţi 

numărul propoziţiilor din care este formată.  

a. 7 

b. 6 

c. 4 

d. 5 

e. 3. 

 

221. Precizaţi câte propoziţii conţine textul de mai jos: E totuşi ceea ce li se 

întâmplă adesea unor spirite însetate, cum se spune, de absolut. 

a. 3 

b. 2 

c. 5 

d. 4 

e. 6. 

 

222. Se dă textul: Tatăl meu a făcut o singură călătorie,
 
 care a durat vreo cinci 

ani, 
 
străbătând câteva ţări dus şi întors, şi care nu i-a lăsat o amintire prea 

plăcută 
 
deşi a întreprins-o gratuit. Câte propoziţii sunt în această frază?  

a. 5 

b. 3 

c. 4 

d. 2 

e. 6. 

 

223. În fraza: Ca să-l cuprinzi mai bine, ar trebui să recurgi la o categorie aparte,
 

căci totul e, în ce-l priveşte, neobişnuit: nu-i oare  primul care a colonizat cerul, 

instalându-şi acolo zeul său?, subordonatele sunt, în ordine:  

a.CI, CD, CS, AT 

b.CS, SB, CS, AT 

c.CZ, SB, CZ, AT 

d.CS, CD, CZ, AT 

e. CS, SB, CZ, AT. 

 

224. În fraza: Este aproape sigur că refuzăm orice gen de înţelepciune 
 
pentru că 

desluşim în ea o nevolnicie transfigurată, există în ordine propoziţiile:  

a. PP, SB, CZ 

b. PP, SB, CS 

c. PP, PR, CZ 

d. PP, SB, CI 
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e. PP, PR, CI. 

 

225. În fraza: Mi-e imposibil 
 
să ştiu dacă mă iau 

 
sau nu în serios, există în 

ordine: 

a. PP, SB, CD 

b. PP, SB, CI, CI 

c. PP, PR, SB, SB 

d. PP, SB, CD, CD 

e. PP, SB, CI. 

 

226. În textul de mai jos există, în ordine, propoziţiile:  

Ca să te descotoroseşti de trecut, de naivităţile tale, 
 
îţi trebuie o iniţiere în delir. 

 

Lucru lesnicios pentru cine înţelege 
 
că frica, altoindu-se pe materie, a silit-o 

 
să 

facă saltul 
 
a cărui ultimă tresărire suntem noi.  

a. CS, PP, PP, AT, CD, CI, AT 

b. CZ, PP, PP, AT, CD, CI, AT 

c. CS, PP, PP, CI, CD, CI, AT 

d. CZ, PP, PP, CI, CI, CI, AT 

e. CS, PP, PP, CI, CD, CD, AT. 

 

227. În fraza: Cred cu toată tăria 
 
că, 

 
dacă am rezistat până acum e  pentru că 

fiecărei tristeţi care m-a copleşit, 
 
i-am opus o tristeţe atât de mare, ca s-o 

neutralizez, s-o îmblânzesc, există, în ordine, propoziţiile:   

a. PP, CD, SB, PP, CZ, AT, CNS, CNS 

b. PP, CD, SB, PP, PR, AT, CNS, CNS 

c. PP, CI, SB, PP, CZ, AT, CNS, CNS 

d. PP, CD, SB, PP, CZ, AT, CS, CS 

e. PP, CI, SB, PP, CZ, AT, CS, CS. 

 

228. În fraza: Sarcasmul e cel care dă viaţă şi teoriilor, şi atitudinilor noastre, 

subordonata şi cuvântul subliniat sunt:   

a. SB, subiect 

b. APOZ, nume predicativ 

c. PR, subiect 

d. AT, nume predicativ 

e. AT, subiect. 

 

229. Precizaţi ce fel de subordonate sunt propoziţiile nr.2 şi nr.4 din textul: Poate 
 

fiindcă n-a dorit-o 
 
şi a fost constrâns 

 
să voiajeze.

 
  

a. CZ, CZ 

b. CD, CS 

c. CZ, CI 

d. CD, CI 

e. CZ, CS. 

 

230. În textul: Ar trebui 
 
să învăţăm 

 
să murim departe de noi înşine şi să ne 

privim propria agonie cu totală detaşare, ca şi cum ar fi un accident întâmplat 

altcuiva., există, alături de alte subordonate, şi:  

a. o SB şi o CM 

b. o SB şi o CI 
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c. o SB şi o CZ 

d. o AT şi o CI 

e. o CD şi o CI. 

 

231. În textul Mă cunosc cum nu e îngăduit 
 
să te cunoşti, dar nu mă cunosc 

 
 cum 

mă cunosc ceilalţi: nu izbutesc
 
să-mi fiu propriul spectator, pur, dezinteresat şi în 

fond indiferent, nici să-mi imaginez propria moarte ca o chestiune 
 
ce nu mă 

priveşte direct., există, alături de alte subordonate, şi :  

a. 2 CM şi 3 CD 

b. 2 CM şi 2 CI 

c. 1 SB şi 2 CI 

d. 2 CM şi 2 CD 

e. 1 SB şi 2 CZ. 

 

232. Subordonatele şi cuvântul subliniat din textul: Eu, unul, cred 
 
că e preferabil 

 

să ai cât mai multe păcate de mărturisit, sunt:  

a. CD, SB, apoziţie 

b. CD, CD, apoziţie 

c. CD, SB, subiect 

d. CD, CI, subiect 

e. CD, CI, apoziţie. 

 

233. Precizaţi felul propoziţiilor subliniate din fraza următoare: Se afla la coasă, 

în acel an, 
 
când a sunat mobilizarea, după glontele de la Sarajevo,

 
 şi a fost 

înrolat. 

a. CT, PP 

b. AT, PP 

c. CT, CT 

d. AT, AT 

e. CT, AT. 

 

234. Propoziţia introdusă prin conjuncţia că din fraza: Uită 
 
că au dispărut câinii 

din cartier în hăul maşinii de tocat, este:  

a. SB 

b. CD 

c. CI 

d. CZ 

e. CS. 

 

235. În fraza: Eu nu sunt scârbit 
 
decât de ceea ce a făcut uneori omul din viaţă, 

subordonata este:   

a. CI 

b. CZ 

c. AT 

d. CD 

e. CV. 

 

236. Propoziţia subliniată din fraza: Ca să nu mă doboare prima deznădejde, mi-

am impus o a doua, mai puternică, este: 

a. CZ 
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b. COND 

c. CNS 

d. CV 

e. CS. 

 

237. În enunţul: A fost pedepsit pentru minciună. cuvintele subliniate sunt, în 

ordine:  

a. prepoziţie, substantiv/ ci 

b. prepoziţie, substantiv / cz 

c. prepoziţie, substantiv/ at 

d. conjuncţie, substantiv/ cz 

e. conjuncţie, substantiv/ ci. 

 

238. În enunţul: Simţul echilibrului (pe care ţi-l cunosc) nu prevesteşte nimic 

bun, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. subst. în G / atr.subst.genitival; pron.negativ / subiect; adj. / atr.adjectival 

b. subst. în D/ atr.subst.; pron.negativ / cd; adj. / atr.adjectival 

c. subst. în G / atr.subst.genitival; pron.negativ / cd; adj. / atr.adjectival 

d. subst. în G / atr.subst.genitival; pron.negativ / cd; adv. / cm 

e. subst. în D / atr.subst.; pron.negativ / cd; adv./ cm. 

 

239. În enunţul: Iar acest sarcasm, aflat la rădăcina vitalităţii noastre, explică de 

ce înaintăm străini de paşii noştri, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. subst. în Ac, precedat de prepoz. / atr., adj.pron.posesiv / atr.adj. 

b. subst. în Ac, precedat de prepoz. / ci, pron. posesiv/ atr.pron. 

c. subst. în Ac, precedat de prepoz. / cz, adj.pron.posesiv / atr.adj. 

d. subst. în Ac, precedat de prepoz. / ci, adj.pron.posesiv / atr.adj. 

e. subst. în Ac, precedat de prepoz. / atr, pron.posesiv / atr.pron. 

 

240. Cuvintele subliniate din propoziţia: Clasicismul îşi găseşte legile în el însuşi 
 

şi le conformează
 
: trăieşte un prezent fără istorie sunt în ordine:  

a. subst. în Ac / cd; subst. în Ac / cd; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoziţional 

b. subst. în N / subiect; subst. în Ac / cd; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoziţional 

c. subst. în Ac / cd; subst. în N/ subiect; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoziţional 

d. subst. în Ac / cd; subst. în Ac / cd; subst. în Ac precedat de prepoz. / cm 

e. subst. în N / subiect; subst. în N / subiect; subst. în Ac precedat de prepoz. / 

atr.subst.prepoziţional. 

 

241. Cuvintele subliniate din fraza: E politica salutară a nenorocirii maxime – 

salutară pentru mine, în orice caz sunt:  

a. subst. în G cu art.pos.genitival / cz; pron.pers. 1 sg. în Ac precedat de prepoz. 

/ci 

b. subst. în G cu art.pos.genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. 1 sg. în Ac 

precedat de prepoz. /ci  

c. subst. în G cu art.pos.genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. 1 sg. în Ac 

precedat de prepoz. /cd 

d. subst. în D / atr.subst; pron.pers. 1 sg. în Ac precedat de prepoz. /ci 
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e. subst. în G cu art.pos.genitival / atr.subst.genitival; pron.pers. 1 sg. în Ac 

precedat de prepoz. /cm. 

 

242. Cuvintele subliniate din fraza:  Este o metodă greu de aplicat, 
 
dar e singura 

pentru cei 
 
ce se văd asaltaţi aproape zilnic de crize de descurajare sunt:  

a. subst. în N / np; pron.demonstr. compus în Ac precedat de prepoz. / ci;  

b. subst. în N / subiect; pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.relativ 

în N / subiect 

c. subst. în N / np; pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.relativ în N 

/ subiect 

d. subst. în Ac / cd; pron.demonstr. în Ac precedat de prepoz. / ci; pron.relativ în 

N / subiect 

e. subst. în N / subiect; pron.demonstr. compus în Ac precedat de prepoz. / ci. 

 

243. Cuvintele subliniate din fraza: Refuz un paradis 
 
în care n-aş avea dreptul 

 
să 

iubesc sunt:  

a. subst. art.nehotărât, în N/ subiect; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ccl 

b. subst. art.nehotărât, în Ac/ cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci 

c. subst. art.nehotărât, în N/ subiect; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ci 

d. subst. art.nehotărât, în Ac/ cd; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ccl  

e. subst. art.nehotărât, în Ac/ ci; pron.relativ în Ac precedat de prepoz. / ccl. 

 

244. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Să-l 

dorească alţii, cei plictisiţi de viaţă şi scârbiţi de ea 

a. pron.nehotărât / subiect; subst. în Ac precedat de prepoz. / cz 

b. pron.nehotărât / subiect; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci 

c. pron.nehotărât / subiect; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoz. 

d. pron.nehotărât / ci; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci 

e. pron.nehotărât / cd; subst. în Ac precedat de prepoz. / cd. 

 

245. În cadrul propoziţiei La originea slăbiciunilor memoriei stă instinctul de 

conservare, cuvântul instinctul îndeplineşte funcţia sintactică de : 

a. complement indirect 

b. complement direct 

c. atribut 

d. subiect 

e. nume predicativ. 

 

246. Care sunt funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din fraza: La noi curaj 

nu înseamnă 
 
să salvezi un om din foc,

 
 ci curajul curajului ar fi  să salvezi la gura 

Oborului un mititel de pe jeratec. 

a. ci, ccl 

b. ccl, atr 

c. ccl; ccl 

d. ci, atr 

e. ci, ci. 

 

247. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Dar 

niciun artist n-a avut răgazul 
 
să spună tot în opera sa. 

a. atr.adjectival; subiect; cd 
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b. atr.pron; subiect; cd 

c. atr.adjectival; cd; cd 

d. atr.pron; subiect; subiect 

e. atr.adjectival; subiect; ci. 

 

248. Cuvântul subliniat din enunţul: Cititul este o activitate nefastă şi sterilizantă 

este: 

a. substantiv provenit din verb la gerunziu / subiect 

b. substantiv provenit din verb la supin / subiect 

c. substantiv provenit din verb la participiu / nume predicativ 

d. substantiv provenit din verb la supin / nume predicativ 

e. substantiv provenit din verb la participiu / subiect. 

 

249. Cuvântul subliniat din enunţul: Drama detaşării este 
 
că nu-i poţi măsura 

progresul  este: 

a. verb la infinitiv prez. / cd 

b. verb la infinitiv prez. / predicat verbal 

c. verb la infinitiv prez. / subiect 

d. verb la indicativ prez. / predicat verbal 

e. verb la infinitiv trecut / cd. 

 

250. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: De 

altfel, rostul “regelui-filozof” nu e 
 

decât să dovedească perfecta lor 

compatibilitate 

a. atr.substantival ; subiect 

b. atr.substantival genitival; cd 

c. atr.substantival genitival; subiect 

d. atr.substantival genitival; nume predicativ 

e. atr.substantival; ci. 

 

251. În enunţul: 
 
Un prieten nesincer

 
 şi care se interesează de noi 

 
doar ca să ne 

spioneze  e mai rău decât un torţionar. Regulă generală:
 
 orice prieten este 

invidios. 
 
Aproape 

 
că ne pizmuieşte şi pentru defectele noastre, predicatele sunt: 

a. se interesează, să spioneze, e mai rău, eliptic: este, este invidios, pizmuieşte 

b. se interesează, să spioneze, e rău, eliptic: este, este invidios, aproape, 

pizmuieşte 

c. se interesează, să spioneze, e mai rău, eliptic: este, este invidios, aproape, 

pizmuieşte 

d. interesează, să spioneze, e rău, eliptic: este, este invidios, aproape, pizmuieşte 

e. se interesează, să spioneze, e rău, eliptic: este, este, aproape, pizmuieşte. 

 

252. Câte predicate există în textul: În mintea mea, impostor nu e acela 
 
care, în 

chip deliberat, se dă
 
 drept ceea ce nu e, ci acela 

 
care nu poate coincide cu nimic, 

care păstrează o prea mare distanţă faţă de tot 
 
ce face 

 
ca să mai poată incarna o 

atitudine sau o idee..  

a. 8 predicate 

b. 10 

c. 9 

d. 7 

e. 11. 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 50 

 

253. În exemplul: Îi vom cere, deci, 
 
să-şi dea cu presupusul despre fericire, 

despre nemurirea sufletului şi despre viitorul omenirii 
 
şi vom lua de bune toate 

platitudinile sale, contând pe înzestrarea lui supremă. Intelectualul e cineva 
 
care 

ştie anumite lucruri, multe lucruri, predicatele sunt:  

a. vom cere, să-şi dea cu presupusul, vom lua, e cineva, ştie 

b. vom cere, să dea, vom lua, e cineva, ştie 

c. vom cere, să-şi dea cu presupusul, vom lua, e, ştie 

d. vom cere, să dea, vom lua, e, ştie 

e. vom cere, să-şi dea cu presupusul, vom lua de bune, e cineva, ştie. 

 

254. Indicaţi predicatele existente în următoarea frază: Pentru progresul, pentru 

menţinerea în formă a minţii, e mai bine 
 
să mâzgăleşti hârtia 

 
şi să baţi câmpii, 

 

să spui prostii din capul tău, 
 
decât să trăieşti ca parazit al celorlalţi 

a. e bine, să mâzgăleşti, să baţi câmpii, să spui, să trăieşti 

b. e bine, să mâzgăleşti, să baţi, să spui, să trăieşti 

c. e mai bine, să mâzgăleşti, să baţi, să spui, să trăieşti 

d. e mai bine, să mâzgăleşti, să baţi câmpii, să spui, să trăieşti 

e. e, să mâzgăleşti, să baţi câmpii, să spui, să trăieşti. 

 

255. Indicaţi predicatele nominale din următorul text: Cel
 
 care ne spune 

 
ce se 

spune despre noi 
 
ne este cel mai mare duşman. Este imposibil 

 
să nu apleci 

urechea la o calomnie 
 
care te priveşte 

 
şi care ţi se aduce la cunoştinţă. Ce 

vulnerabili suntem! 

a. este cel mai mare duşman, etse imposibil, suntem vulnerabili 

b. este duşman, este imposibil, suntem vulnerabili 

c. este duşman, suntem vulnerabili 

d. este duşman, este imposibil, ce suntem  

e. este imposibil, suntem vulnerabili. 

 

256. Stabiliţi felul predicatelor din următoarea frază: N-am fost alungaţi, ci noi ne-

am luat tălpăşiţa. 

a. predicat verbal; predicat verbal 

b. predicat nominal; predicat verbal 

c. predicat verbal; predicat nominal 

d. predicat nominal; predicat verbal 

e. predicat verbal; predicat eliptic 

 

257. Indicaţi numărul predicatelor verbale din următorul context: Chiar credincios 

de-aş fi, în elanul meu către Dumnezeu tot ar intra o anume rezervă şi un strop de 

nesinceritate.  E omeneşte imposibil să ierţi o vorbă 
 
ce te răneşte; poţi doar 

 
s-o 

uiţi  

a. 6 

b. 4 

c. 5 

d. 3 

e. 7 

 

258. În fraza: Nefericirea mea a fost 
 
că, destul de devreme am învăţat 

 
să nu mă 

încred în nimic sunt:  
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a. 2 predicat nominal, 2 predicate verbale 

b. 1 predicat nominal, 2 predicate verbale 

c. 1 predicat nominal, 1 predicate verbale 

d. 2 predicat nominal, 1 predicate verbale 

e. 1 predicat nominal, 3 predicate verbale. 

 

259. Se dă următorul text: Sarcasmul e cel care dă viaţă şi teoriilor, şi atitudinilor 

noastre. Iar acest sarcasm, aflat la rădăcina vitalităţii noastre, explică de ce şi 

cum înaintăm străini de paşii noştri. Clasicismul îşi găseşte legile în el însuşi 
 
şi le 

conformează
 
: trăieşte un prezent fără istorie. Stabiliți câte propoziții există: 

a. 6 

b. 9 

c. 7 

d. 8 

e. 5. 

 

260. Se să următorul text: N-am fost alungaţi, ci noi ne-am luat tălpăşiţa. Refuz un 

paradis 
 
în care n-aş avea dreptul 

 
să iubesc.

 
 Să-l dorească alţii, cei plictisiţi de 

viaţă şi scârbiţi de ea, nu noi. Stabiliți numărul propozițiilor din care este formată. 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

e. 9. 

 

261. Precizaţi câte propoziţii conţine textul de mai jos:
 
 Obişnuiţi cu intimitatea 

plăcută a muntelui, ne hotărâm sau nu  ieşirea din rezervă 
 
şi nu ne mărturisim 

uşor sentimentele. Preferăm să iubim 
 
şi nu 

 
să facem declaraţii de dragoste. 

a. 4 

b. 8 

c. 5 

d. 6 

e. 7. 

 

262. Se dă textul: Există forme de înţelepciune şi de izbăvire pe care nu le putem 

percepe lăuntric. Eliberarea, 
 
dacă ţinem cu adevărat la ea, 

 
trebuie  să izvorască 

din noi: în nici un caz nu trebuie 
 
să o căutăm aiurea, într-un sistem gata făcut ori 

în nu ştiu ce doctrină orientală. Câte propoziţii sunt în această frază? 

a. 7 

b. 8 

c.  9 

d. 6 

e. 5. 

 

263. În fraza: Dacă ar fi o copilărie să judecăm caracterele după altitudinea la 

care s-au format,
 
 în ce ne priveşte înţelegem,

 
 de ce nu prea ştim 

 
să fim degajaţi, 

subordonatele sunt, în ordine: 

a. CZ, CD, AT, CD, CD 

b. SB, CD, AT, CD, CD 

c. COND, SB, AT, CD, CD 
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d. COND, CD, AT, CD, CD 

e.  SB, SB, AT, CD, CD. 

 

264. În fraza: Nu înseamnă vitejie
 
să salvezi pe cineva, ci înseamnă vitejie să te 

salvezi pe tine şi să trăieşti fericit., propoziţiile sunt, în ordine:  

a. PP, SB, PP, SB, SB 

b. PP, PR, PP, PR, PR 

c. PP, CD, PP, CD, CD 

d. SB, PP, SB, PP, PP 

e. PP, CM, PP, CM, CM. 

 

265. În fraza: Gioconda celor din secolele următoare /
1
 s-ar putea/

2
 
 
să nu mai fie 

nici măcar Gioconda /
1  

pe care o vedem noi./
3
 , există, în ordine:  

a. PP, CD, AT 

b. PP, SB, AT 

c. PP, AT, AT 

d. SB, SB, AT 

e. SB, PP, AT. 

 

266. În textul de mai jos există, în ordine, propoziţiile: Şi poate 
 
că, mai târziu, cei 

care vor vrea 
 
să vadă Gioconda, 

 
cum o vedem noi,

 
 nu se vor mai duce la Luvru, 

 

ci vor deschide albumele din secolul al XX-lea, admiţând că aspectul acestor 

reproduceri nu se va schimba la rândul său. 

a. PP, CD, AT, CD, CM, SB, CD 

b. PP, SB, SB, CD, CM, SB, CD 

c. PP, SB, AT, CD, INCID, SB, CD 

d. PP, SB, AT, CD, CM, SB, CD 

e. PP, SB, AT, CD, CM, SB, SB.  

 

267. În fraza: Poate că nimeni nu cunoaşte mai bine 
 
ce dar nepreţuit e viaţa decât 

un om 
 
care e mereu la un pas de a o pierde, există, în ordine, propoziţiile:  

a. PP, SB, CD, AT 

b. PP, CD, CD, AT 

c. PP, SB, CM, AT 

d. PP, CM, CD, AT 

e. PP, SB, CM COMP, AT. 

 

268. În fraza: Trecătorule, care treci prin faţa lui, nu fi laş!, subordonata şi 

cuvântul subliniat sunt:  

a. AT, subiect 

b. APOZ, subiect 

c. AT, cd 

d. AT, fără funcţie sintactică 

e.  AT, apoziţie. 

 

269. Precizaţi ce fel de subordonate sunt propoziţiile nr.2 şi nr.3 din textul: Se 

pare 
 
că nu e periculos 

 
să ne vâre cineva cu forţa în paradis. 

a. PR, PR 

b. CD, CD 

c. SB, SB 
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d. SB, CD 

e. PR, SB. 

 

270. În textul: Asta e 
 
ceea ce spune, într-un plan mai general, Bhagavat-Gita, 

 

când susţine 
 
că mai bine pieri pe calea (sau în legea?) ta

 
 decât să te mântui pe 

calea altuia, există alături de alte subordonate şi:  

a. o SB, o CT 

b. o PR; o COMP 

c.  o PR, o SB 

d. o SB, o CI 

e. o PR, o CI. 

 

271. Subordonatele şi cuvântul subliniat din textul:  Pentru progresul, pentru 

menţinerea în formă a minţii, e mai bine 
 
să mâzgăleşti hârtia 

 
şi să baţi câmpii, să 

spui prostii din capul tău, decât să trăieşti ca parazit al celorlalţi, sunt:  

a. CD, CD, CD, COMP, circ. de scop 

b. SB, SB, SB, CI, circ. de scop 

c. SB, SB, SB, COMP, ci 

d. SB, SB, SB, SB, circ. de scop 

e. SB, SB, SB, COMP, circ. de scop. 

 

272. Precizaţi felul propoziţiilor evidenţiate în fraza următoare: Niciunul n-a 

murit, cred,
.
 cu sentimentul că a terminat de spus 

 
ce avea de spus. 

a. PP, AT, CD 

b. PP incid, CD, CD 

c. PP incid, AT, CD 

d. PP incid, AT, SB 

e. APOZ, AT, CD.  

 

273. Propoziţia introdusă prin conjuncţia că din fraza: Nefericirea mea a fost
 
că, 

destul de devreme am învăţat să nu mă încred în nimic, este: 

a. PR 

b. SB 

c. CD 

d. CM 

e. CZ. 

 

274. În fraza: Dar niciun artist n-a avut răgazul 
 
să spună tot în opera sa, 

subordonata este:  

a. CI 

b. AT 

c. CS 

d. CNS 

e. CZ. 

 

275. Propoziţia subliniată din fraza: Oricât de nedreaptă ar fi o asemenea reacţie, 

nu mi-o pot reprima nici chiar faţă de taoism, este: 

a. CZ 

b. CNS 

c. CD 
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d. SB 

e. CV. 

 

276. În enunţul: Dar şi actul de arhivă poate osteni spiritul pentru că stimulează 

enorm fantezia să recompună din cojile oferite forma întreagă de pe care au fost 

desprinse şi ale cărei contururi esenţiale le sugerează irezistibil, cuvintele 

subliniate sunt, în ordine:  

a. cd; ci; atr.pron.genitival 

b. pred.vb.; ci; atr.pron.genitival 

c. cd; ccl; atr.pron.genitival 

d. cd; ci; atr.adjectival 

e. pred.vb.; ccl; atr.pron.genitival. 

 

277. În enunţul: Astfel de spectacole în care lupta pentru putere aruncă în umbră 

grija pentru problemele ţării riscă să compromită democraţia înainte de a o 

instaura cu adevărat, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. locuţ.adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoziţional 

b. locuţ.adv. / atr.adv.; subst. în Ac precedat de prepoz. / atr.subst.prepoziţional 

c. locuţ.adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci 

d. locuţ.adv. / atr.adv.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ci 

e. locuţ.adj. / atr.adj.; subst. în Ac precedat de prepoz. / ccs. 

 

278. În enunţul: Din clipa în care practicăm meseria de a trăi, suntem aidoma 

celorlalţi, nu valorăm deloc mai mult ca ei, cuvintele subliniate sunt, în ordine :  

a. atr.verbal; nume pred., ci, circ.de mod comparativ 

b. atr.verbal; nume pred., ci 

c. atr.prepoziţional; nume pred., circ.de mod comparativ 

d. atr.verbal; nume pred., circ.de mod comparativ 

e. atr.prepoziţional; nume pred., ci, circ.de mod comparativ. 

 

279. Cuvintele subliniate din fraza: Ai devenit imperceptibil mai slab, mai detaşat 

decât eşti tu însuţi de obicei., sunt, în ordine:  

a. ccm, np, atr.adj. 

b. np, ccm, atr.adj. 

c. ccm, np, atr.pron. 

d. np, ccm, atr.pron. 

e. np, np, atr.adj. 

 

280. Cuvintele subliniate din fraza: Ne încredinţăm lui şi pentru că ne vindecă 

temporar de oboseală prin cel mai radical dintre procedee: făcând ca şi cum n-

am mai exista, sunt, în ordine:  

a. ci, ci, atr.adj., element de relaţie 

b. fără funcţie sintactică, ci, atr.adj., element de relaţie 

c. cd, ci, atr.adj., element de relaţie 

d. cd, ci, ci, element de relaţie 

e. cd, ci, atr.adj., ccm. 

 

281. Cuvintele subliniate din fraza: Puţini sunt aceia pe care nu-i poţi învăţa să 

facă mulţumitor ceva, sunt, în ordine:  

a. np, subiect, cd 
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b. subiect, np, cd 

c. np, subiect, pred.vb 

d. subiect, np, predicat vb. 

e. subiect, subiect, cd. 

 

282. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din următorul enunţ: 

Revenind la concertul muzicienilor germani, trebuie apreciată voinţa de 

finalizare eficientă, pe care o probează acest brav colectiv de artişti.: 

a. ci, subiect, cd, cd reluat 

b. ccl, subiect, cd, cd reluat 

c. ci, cd, cd, cd reluat 

d. ci, ccm, cd, cd reluat 

e. ci, subiect, cd, cd anticipat. 

 

283. În cadrul propoziţiei Nu există un punct de mijloc între democraţia liberală 

şi restul lumii, cuvintele subliniate îndeplinesc funcția sintactică de: 

a. atr.subst. în Ac 

b. atr.adjectival 

c. atr.subst.prepoziţional 

d. atr.subst.apoziţional 

e. atr.adverbial. 

 

284. Funcţia sintactică a substantivului subliniat din fraza: Numai un om lipsit de 

simţul raţiunii (un “idiot”) se poate declara neinteresat de politică. este: 

a. ci 

b. cag 

c. cz 

d. ccm 

e. cv. 

 

285. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Nu ar fi 

inutil de menţionat că mulţi artişti şi intelectuali prestigioşi au reacţiona în opera 

lor, împotriva consecinţelor, uneori groteşti, ale dogmatizării caricaturale a 

acestui principiu, iniţial generos, cum am spus. 

a. np, ci, cct 

b. subiect, ci, cct 

c. cd, ci, cct 

d. subiect, cv, cct 

e. subiect, ci, ccm. 

 

286. Cuvântul subliniat din enunţul: Dezamăgiţi de mănuşa moale a pugiliştilor 

noştri la Olimpiadă, românii primesc, iată, o compensaţie neaşteptată, este: 

a. ci, cct, pred.vb. 

b. cag, cct, pred.vb. 

c. ci, ccl, pred.vb. 

d. ci, cct, fără funcţie sintactică 

e. cag, ccl, pred.vb. 

 

287. Cuvântul subliniat din enunţul: Există în mine tot felul de imnuri fulgerate, 

făcute ţăndări, o explozie de regrete, este: 
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a. cd 

b. subiect 

c. atr.subst.prepoziţional 

d. ccm 

e. atr.subst. în Ac. 

 

288. Cuvintele subliniate din următorul enunţ: Izgonit din paradis, unde să-mi 

găsesc locul, unde să găsesc un acasă? sunt: 

a. atr.pron. în D posesiv / pron.pers. în D, cd / subst. provenit din adverb 

b. atr.pron. în G/ pron.pers. în G, cd / subst. provenit din adverb 

c. atr.pron. în D posesiv / pron.pers. în D, cd / adverb 

d. atr.pron. / pron.pers. , ccl / subst. provenit din adverb 

e. atr.pron. în D posesiv / pron.pers. în D, ccl / subst. provenit din adverb. 

 

289. În enunţul: Incapacitatea mea de a trăi nu este egalată decât de 

incapacitatea de a-mi câştiga existenţa, cuvintele subliniate sunt: 

a. pred.vb., atr.vb., atr.pron. în D 

b. pred.nominal, atr.vb., atr.pron. în D 

c. pred.vb., cd, atr.pron. în D 

d. pred.nominal, cd, atr.pron. în D 

e. pred.vb., atr.vb., atr.pron.genitival. 

 

290. Câte şi ce fel de predicate există în enunţul următor: Nu e rentabil – şi nici 

cinstit
 
 – să-ţi faci un portret public cosmetizat…

 
Fireşte că nu e recomandabil să 

exhibi  impudic, fiecare centimă de slăbiciune proprie
 
sau să ieşi în piaţă cu 

lucruri 
 
care sunt, prin natura lor, private..  

a. 4 pred. nominale, 4 pred.verbale 

b. 5 pred. nominale, 3 pred.verbale 

c. 3 pred. nominale, 4 pred.verbale 

d. 2 pred. nominale, 6 pred.verbale 

e. 6 pred. nominale, 2 pred.verbale. 

 

291. În exemplul: Să fie aşa pentru că mi se pare că a mers mai departe decât 

mine?, subordonatele sunt: 

a. SB, CZ, SB 

b. CZ, SB 

c. PR, SB 

d. SB, SB 

e. SB, SB, SB. 

 

292. Indicaţi numărul şi felul predicatelor existente în următoarea frază: Nu mai e 

nevoie ca intelectualii să devină miniştri, prim-miniştri sau preşedinţi. Dacă vor 

să-şi păstreze puterea de intervenţie, 
 
ei 

 
trebuie mai curând 

 
să evite asemenea 

posturi. Li se cere doar 
 
să comenteze critic faptele guvernanţilor,

 
 să devină 

„polul” social al lucidităţii. 

a. 7 predicate verbale, 2 predicate nominale 

b. 6 predicate verbale, 2 predicate nominale 

c. 6 predicate verbale, 3 predicate nominale 

d. 8 predicate verbale, 2 predicate nominale 

e. 7 predicate verbale, 1 predicat nominal. 
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293. Indicaţi numărul predicatelor verbale din următorul text: Cine – atribuindu-

mi perfecţiuni geometrice – e dezamăgit să-mi vadă ridurile, 
 
şi-a creat un 

interlocutor fals şi nu am de gând 
 
să încurajez o asemenea anomalie.

 
 Invers, 

 

cine găsindu-mă în „Plai cu boi” va continua
 
să mă crediteze, ca şi până acum, 

pe alte teme, mai puţin frivole 
 
– e pregătit pentru un dialog mai sănătos şi mai 

adevărat. 

a. 6 

b. 7 

c. 8 

d. 5 

e. 4. 

 

294. În fraza: Ca să creezi o operă, e nevoie de un minimum de credinţă – în tine 

însuţi sau în ceea ce faci. Dar să te îndoieşti de tine şi de acţiunile tale, până-ntr-

atât că această îndoială se înalţă la rang de credinţă! Credinţă negativă şi 

stearpă, care nu duce la nimic, doar la complicaţii fără sfârşit, sau la strigăte 

sugrumate., subordonatele sunt, în ordine: 

a. CS, AT, CNS, AT;  

b. CZ, CI, CNS, AT; 

c. CS, CI, CNS, AT; 

d. CS, CI, CI, CNS, AT; 

e. CS, CI, CI, CM, AT. 

 

295. Indicaţi numărul predicatelor verbale din următorul context: E de observat 
 

că, în efortul său de a da un diagnostic crizei naţionale, regele Carol I nu umblă 

după cauze externe. Nu caută comploturi antiromâneşti, ghinioane geopolitice, 

fatalităţi istorice.
 
 Buba e, pentru el, înăuntru 

 
şi nu se va vindeca niciodată 

 
dacă 

o vom contempla mioritic, cu compătimirea de sine a victimei de profesie. 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 4 

e. 3. 

 

296. În fraza: Să-ţi asumi prostia altora, ca şi cum a ta nu ţi-e de ajuns, să fii 

fascinat de politica de plotonier-majur a actualilor guvernanţi când e vorba de 

tratatul cu ungurii, uitând că tratatul cu românii, încheiat în decembrie ’89, e 

încălcat de cinci ani de zile cu acelaşi elan pompieristic, să ajungi un biet Funar 

de catifea, cu care Văcăroiu îşi lustruieşte bombeul la mahmureală, - iertaţi-mă, 

dar o frază aşa de lungă nu mai pot s-o închei, că mă apucă lehamitea,  

predicatele sunt:  

a. să asumi, nu e, să fii fascinat, e, e încălcat, să ajungi un Funar, lustruieşte, 

iertaţi, nu pot, închei, apucă; 

b. să asumi, nu e de ajuns, să fii fascinat, e, e încălcat, să ajungi un Funar, 

lustruieşte, iertaţi, nu pot, să închei, apucă; 

c. să asumi, nu e de ajuns, să fii fascinat, e vorba, e încălcat, să ajungi un Funar, 

lustruieşte, iertaţi, nu pot, să închei, apucă; 

d. să asumi, nu e de ajuns, să fii fascinat, e, e încălcat, să ajungi un biet, 

lustruieşte, iertaţi, nu pot, să închei, apucă;  
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e. să asumi, nu e de ajuns, să fii fascinat, e vorba, e încălcat, să ajungi biet, 

lustruieşte, iertaţi, nu pot, să închei, apucă. 

 

297. Se dă următorul text: E sau nu politica salutară a nenorocirii maxime. Este o 

metodă greu de aplicat, 
 
dar e singura pentru cei

 
ce se văd asaltaţi aproape zilnic 

de crize de descurajare. Indicaţi câte propoziţii există: 

a. 5 

b. 6 

c. 4 

d. 2 

e. 3. 

 

298. Se dă următorul text: Aminteşte-ţi câţi strămoşi căzură vitejeşte la Plevna 

sau Smîrdan. Nu căta 
 
că sunt turci prin preajmă. Mănâncă 

 
şi murmură în gând 

“Noi suntem români”. Indicaţi predicatele:  

a. aminteşte-ţi, căzură, nu căta, sunt, mănâncă, murmură, suntem români 

b. aminteşte, căzură, nu căta, sunt, mănâncă, murmură, suntem români 

c. aminteşte-ţi, căzură, nu căta, sunt turci, mănâncă, murmură, suntem români 

d. aminteşte-ţi, căzură, nu căta, sunt, mănâncă, murmură, suntem noi 

e. aminteşte, căzură, nu căta, sunt turci, mănâncă, murmură, suntem români. 

 

299. Precizaţi câte propoziţii conţine textul de mai jos: 
 
El luptă 

 
şi nu ştie

 
când îi 

va suna ceasul, cu inevitabilul risc al celui care, mizând totul, poate pierde 

totul.   

a. 2 

b. 6 

c. 4 

d. 5 

e. 3. 

 

300. Se dă textul: De aceea vreau
 
 să declar de la început 

 
că pe mine nu mă 

deranjează atât paradisul, cât povestea cu şarpele şi mărul. Gândiţi-vă 
 
câte 

suspine, câte regrete, câte priviri întoarse înapoi au căutat mereu paradisul 

pierdut. Propoziţiile  sunt, în ordine:  

a. PP, CD, CD, CD, PP, CI; 

b. PP, CD, SB, CD, PP, CI; 

c. PP, CD, CD, PP, CI; 

d. PP, CD, CD, PP, CD; 

e. PP, CD, CD, CD, PP, CI, CI, CI. 

 

301. În fraza: Ca să regăsim,
 
 ce? O grădină unde e interzis să iubeşti? 

 
Un fel 

de parc 
 
în care  scrie

  
să nu călcăm pe iarbă”

 
, şi nu să nu ne iubim., 

subordonatele sunt, în ordine: 

a. CS, AT, SB, AT, CD, AT, CD 

b. CS, CL, SB, AT, CD, AT, CD  

c. CS, AT, CD, AT, CD, AT, CD  

d. CS, AT, SB, CL, CD, AT, CD 

e. CS, AT, SB, AT, CD, CD. 
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302. În fraza: Nesimţitul nu coboară spre  şoaptă în nici o împrejurare. Nimic 

nu-l poate convinge. Şi nici nu acceptă că e nepoliticos 
 
să ridice tonul în 

biserică, la cimitir sau într-un muzeu.
 
 Un nesimţit 

 
care vorbeşte încet 

 
este o 

contradicţie în termeni, 
 
există, în ordine: 

a. PP, PP, PP, CD, SB, PP, CD 

b. PP, PP, PP, CD, CD, PP, AT 

c. PP, PP, PP, SB, CD, PP, AT 

d. PP, PP, PP, SB, SB, PP, AT 

e. PP, PP, PP, CD, SB, PP, AT. 

 

303. În textul de mai jos există, în ordine, propoziţiile: În mintea mea, impostor 

nu e acela 
 
care, în chip deliberat, se prezintă altfel, ci acela 

 
care nu poate 

coincide cu nimic, care păstrează o prea mare distanţă faţă de tot ce face ca să 

mai poată incarna o atitudine sau o idee. 

a. PP, AT, PP, AT, AT, AT, CNS 

b. PP, SB, PP, AT, AT, AT, CS 

c. PP, AT, PP, AT, AT, AT, CZ 

d. PP, AT, PP, AT, AT, CD, CS 

e. PP, AT, PP, AT, AT, CI, CZ.   

 

304. În fraza: E foarte grav să ni se dea de ştire când cineva ne vorbeşte de rău. 

Să ne ferim de indiscreţii care în aparenţă ne vor binele, există, în ordine, 

propozițiile:  

a. PP, SB, CD, PP, AT 

b. PP, SB, SB, PP, AT 

c. PP, SB, SB, CS, AT 

d. PP, SB, CT, PP, AT 

e. PP, PR, PR, PP, AT. 

 

305. În fraza: Se cuvine de adăugat că, în limbaj curent, nu asta se înţelege prin 

impostură, care înseamnă întotdeauna voinţa de a înşela., subordonatele şi 

cuvântul subliniat sunt:  

a. SB, AT, cd 

b. CS, AT, subiect 

c. CD, AT, subiect 

d. SB, AT, cm 

e. CD, AT, cm. 

  

306. Precizaţi ce fel de subordonate sunt propoziţiile nr.2 şi nr.3 din textul: 
 
 Cel 

care ne spune 
 
ce se spune despre noi 

 
ne este cel mai mare duşman.

 
 

a. SB, CI 

b. AT, SB 

c. SB, CD 

d. AT, CI 

e. AT, CD. 

 

307. În textul: Mi-e greu să hotărăsc dacă accept sau nu. Problema este că nu 

pot găsi un răspuns. Aştept, dar nu ştiu ce-o să fie.
 
, există, alături de alte 

subordonate, şi:  

a. două PR şi o CD 
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b. două SB şi două CD 

c. două PR şi două CD 

d. o SB şi trei CD 

e. o PR şi două SB . 

 

308. Subordonata şi cuvântul subliniat din textul: Verbul lui trebuie să fie sonor 

până la timorare şi excesiv până la vertij, sunt:  

a. CI, cns 

b. CD, cns 

c. SB, cns 

d. AT, ccm 

e. SB, ccm. 

  

309. Precizaţi felul propoziţiilor subordonate din fraza următoare: Un prieten 

nesincer şi care se interesează de noi doar ca să ne spioneze e mai rău decât un 

torţionar. 

a. AT, CM 

b. AT, CS 

c. CD, CS 

d. AT, CZ 

e. AT, CNS. 

 

310. Propoziţia introdusă prin conjuncţia că din fraza: Aproape că ne pizmuieşte 

şi pentru defectele noastre, este: 

a. AT 

b. PR 

c. CD 

d. SB 

e. CI . 

 

311. În fraza: Nu mai e nevoie ca intelectualii să devină miniştri, prim-miniştri 

sau preşedinţi, subordonata este:  

a. CI 

b. AT 

c. PR 

d. SB 

e. CZ  

 

312. Propoziţia subliniată din fraza: Intelectualul e cineva care ştie anumite 

lucruri, multe lucruri, este: 

a. CD 

b. APOZ 

c. CI 

d. CV 

e. AT  

 

313. În enunţul: De fapt, toţi artiştii, inclusiv Tiţian 
 
care a murit la aproape o 

sută de ani, au murit prea devreme, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral cardinal în Ac precedat de prepoz. / cct, 

adv. de aproximare / fără funcţie sintactică 
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b. pron.nehotărât / atr.pron., numeral cardinal în Ac precedat de prepoz. / cct, 

adv. de aproximare / fără funcţie sintactică 

c. adj.pron.nehotărât / atr.adj., subst. în Ac precedat de prepoz. / cct, adv. de 

aproximare / fără funcţie sintactică 

d. adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral cardinal / atr. adj.,  substantiv în Ac 

precedat de prepoz. / cct, adv. de aproximare / fără funcţie sintactică 

e. adj.pron.nehotărât / atr.adj., numeral cardinal în Ac precedat de prepoz. / cct, 

adv. de aproximare / ccm.     

 

314. În enunţul: Omul cu principii morale pare spectator aiurit la crosul 

celorlalţi pentru supravieţuire., cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. atr.subst.prepoziţional, np, atr.pron.genitival, atr.subst.prepoziţional 

b. ci, np, atr.pron.genitival, atr.subst.prepoziţional 

c.atr.subst.prepoziţional,apoz., atr.pron.genitival, atr.subst.prepoziţional 

d. atr. subst.prepoziţional, np, atr.pron.genitival, cs 

e. atr. subst.prepoziţional, ccm, cs.  

 

315. În enunţul: Brusc, o spaimă cumplită: cine e omul ăsta?, cuvintele 

subliniate sunt, în ordine:  

a. cct, np, sb 

b. ccm, np, sb 

c. ccm, sb, np 

d. cct, sb, np 

e. cz, np, sb.  

 

316. Cuvintele subliniate din propoziţia: Am rămas aşa vreo treizeci de secunde, 

sunt în ordine:  

a. adv. / np, adv. / fără funcţie sintactică, numer.cardinal / atr.adj., subst. / cct 

b. adj. / ccm, adv. / fără funcţie sintactică, numer.cardinal / atr.adj., subst. / cct 

c. adj. / np, adv. / fără funcţie sintactică, numer.cardinal / atr.adj., subst. / cct 

d. adj. / np, adv. / ccm, numer.cardinal / atr.adj., subst. / cct 

e. adj. / np, adv. / fără funcţie sintactică, numer.cardinal / cct, subst. / 

atr.subst.prepoz.  

 

317. Cuvintele subliniate din fraza: Că preotul n-a ştiut, deunăzi, să le 

descifreze copiilor taina oului înroşit, nu m-a mirat prea tare, fiindcă până nu 

demult în calendarul ortodox ni se explica doar de ce e roşu steagul partidului, 

sunt:  

a. ccm, cz, ci, np 

b. ccm, cct, cd, np 

c. ccm, cct, ci, np 

d. ccm, cct, fără funcţie sintactică, np 

e. ccm, cct, ci, ccm. 

 

318. Cuvintele subliniate din fraza: Naiv e cel ce crede că Securitatea română s-

a manifestat ca un simplu bici în mâna tiranului, sunt:  

a. ccm, subiect, subiect, atr.adj. 

b. np, subiect, subiect, atr.adj. 

c. np, subiect, atr.adj. 

d. subiect, np, subiect, atr.adj. 
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e. np, subiect, cd, atr.adj. 

 

319. Cuvintele subliniate din fraza: Pendulând între sanatoriu şi circ, măcar eu 

am reuşit să pescuiesc în balta CPUN-ului de odinioară dreptul timbrului 

literar în valoare de doi lei, când cu doi lei puteai cumpăra jumătate de 

franzelă, sunt:  

a. atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de prepoz., atr.subst.prepoz. / subst. în 

Ac precedat de prepoz., atr.adj. /numer.cardinal, cd / vb la infinitiv, cd / 

subst.provenit din numeral 

b. atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz., atr.adj. 

/numer.cardinal, pred.vb / vb la indic.prez. pers. 3 sg, cd / subst.provenit din 

numeral 

c. atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz., atr.adj. 

/numer.cardinal, cd / vb la infinitiv, atr.adj. / numeral fracţ. cu valoare adj.  

d. atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz., atr.adj. 

/numer.cardinal, cd / vb la infinitiv, cd / subst.provenit din numeral 

e. atr.subst.prepoz. / subst. în Ac precedat de locuţ.prepoz., atr.adj.     

/numer.cardinal, ccm / vb la infinitiv, cd / subst.provenit din numeral.  

 

320. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: 

Pârdalnicul nume Vasile şi-a cerut cu timpul drepturile, fiindcă, se ştie, 

cuvintele atrag realul. 

a. atr.adj. / adj., sb / subst., atr.pron.în D / pron.refl. în D, cd / subst. 

b. sb / subst.provenit din adj., atr.subst. / subst., atr.pron.în D / pron.refl. în D, cd 

/ subst. 

c. atr.adj. / adj., sb / subst., atr.pron.în D / pron.pers. în D, cd / subst. 

d. atr.adj. / adj., sb / subst., atr.pron.în D / pron.refl. în D, cd / adj. 

e. atr.adj. / adj., sb / subst., ci / pron.refl. în D, cd / subst.  

 

321. În cadrul propoziţiei: Am văzut o fotografie cu o celebritate a arenei ţinând 

într-o mână sabia şi muleta, iar în cealaltă un ceasornic, cuvintele subliniate 

îndeplinesc funcţia sintactică de : 

a. atr.subst.prepoz., ccl 

b. ci, ccl 

c. atr.subst.prepoz., ci 

d. atr.subst.prepoz., atr.pron. prepoz. 

e. ci, ci. 

  

322. Funcţia sintactică a substantivului subliniat din fraza: Văd că până acum nu 

s-a temut  nimeni de sărăcie. 

a. ci 

b. cz 

c. ccm 

d. cns 

e. atr.subst.prepoz. 

 

323. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Nu 

există o genă a furtului, deşi ştiinţa a dezvoltat un complex biologic al violenţei, 

aşa cum nu există o genă a datului din coate sau a tîrguielilor cu principiile. 

a. cd, atr.subst.genitival, atr.subst.prepoz. 
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b. sb, atr.subst.genitival, atr.subst.prepoz. 

c. sb, atr.subst.genitival, atr.subst.prepoz., atr.subst.prepoz. 

d. cd, atr.subst.genitival, atr.subst.prepoz., atr.subst.prepoz. 

e. sb, atr.subst.genitival, ci.  

 

324. Cuvintele subliniate din enunţul: Religia, ştiinţa şi arta trebuie să se 

împlinească în templu, formând împreună omul deplin, oglindă a Binelui 

suprem. sunt: 

a. cd, apoziţie 

b. ccm, cd 

c. subiect, apoziţie 

d. ccm, apoziţie 

e. ccm, atr.subst.  

 

325. Cuvintele subliniate din enunţul: Ştiinţa şi arta din timpul nostru sunt 

împinse în jocul aparenţelor, adevărul şi exactitatea fiind înlocuite de ficţiuni 

utile sau plăcute, savantul şi artistul mulţumindu-se cu precizia şi cu speranţa 

legate de experienţa deschisă, este: 

a. cd, ci, ci 

b. sb, cag, ci 

c. sb, cag, ccm 

d. sb, ci, ccm 

e.sb, ci, ci.  

 

326. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: 

Mirarea mea cea mai mare este cum de nu înnebunesc toţi care creează opere 

hotărâtoare în aceste domenii. 

a. fără funcţie sintactică, sb, sb 

b. ccm, fără funcţie sintactică, sb, sb 

c. ccm, fără funcţie sintactică, atr.adj., sb 

d. fără funcţie sintactică, atr.adj., atr.adj. 

e. ccm, fără funcţie sintactică, atr.adj., atr.adj.  

 

327. În enunţul: Cu un buget sărac şi cu un guvernări obsedate să pună în 

obrăjorii palizi ai statisticilor naţionale, nu este greu de bănuit care dintre aceste 

două politici va avea sorţi de a fi urmată, predicatele sunt: 

a. să pună, nu e greu, va avea 

b. să pună, nu e de bănuit, va avea 

c. să pună, nu e greu, va avea sorţi 

d. să pună, nu e de bănuit, va avea sorţi 

e. să pună, nu e, va avea.  

 

328. În enunţul  Acum, cum ştim noi ce e sus în lumea din care a căzut omul, 

când nu vedem bine ce e în lumea aceasta, în care e omul – e altă chestiune. 

Dar rezultatul e acesta: că descriind pe om ca o fiinţă decăzută, îl înţelegi în 

toată plinătatea vieţii lui; explicându-l de jos în sus, îl înţelegi numai pe 

jumătate. Nici o ştiinţă nu explică de jos în sus păcatul acesta prea omenesc. Ni 

se spune de pildă că omul păcătuieşte din voluptate.  există: 

a. 11 predicate verbale, 2 predicate nominale 

b. 8 predicate verbale, 5 predicate nominale 
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c.  9 predicate verbale, 4 predicate nominale  

d. 13 predicate verbale 

e. 10 predicate verbale, 3 predicate nominale. 

  

329. În enunţul: Să deznădăjduim ? Mi se pare că e ultimul lucru pe care ar 

trebui să-l facem. Sunt atâtea de întreprins, înainte de a deznădăjdui, încât nu e 

cu putinţă ca deznădejdea să fie altceva decât o mască, predicatele sunt:  

a. să deznădăjduim,  mi se pare, e lucru, ar trebui, să facem, sunt, nu e cu 

putinţă, să fie altceva 

b. să deznădăjduim, se pare, e lucru, ar trebui, să facem, sunt, nu e cu putinţă, 

să fie altceva 

c. să deznădăjduim, se pare, e ultimul, ar trebui, să facem, sunt, nu e cu putinţă, 

să fie altceva 

d. să deznădăjduim, se pare, e lucru, ar trebui, să facem, sunt atâtea, nu e cu 

putinţă, să fie altceva 

e. să deznădăjduim, se pare, e lucru, ar trebui, să facem, sunt de întreprins, nu e 

cu putinţă, să fie altceva.  

 

330. Predicatele din următoarea frază: Nu mai suntem datori să închinăm, cel 

puţin jumătate din puterea noastră de a vroi şi visa, unui ideal pe care lumea 

nu-l putea şti apropiat, dar pentru care era datoare să lupte în prezentul vieţii ei 

istorice. sunt: 

a. nu suntem, să închinăm, nu putea, era datoare, să lupte 

b. nu suntem datori, să închinăm, nu putea şti, era datoare, să lupte 

c. nu suntem datori, să închinăm, nu putea, era datoare, să lupte 

d. nu suntem datori, să închinăm, nu putea, şti, era datoare, să lupte 

e. nu suntem datori, să închinăm, a vroi, visa, nu putea, era datoare, să    

   lupte. 

  

331. Predicatele din următoarea frază: Bunul-simţ are poate dreptate când 

spune: cărturarul trebuie să fie idealist. Numai că, iată, conţinutul idealismului 

e puţin diferit de ceea ce presupune bunul-simţ. Căci, într-un cuvânt, în loc să 

fie, cum vroia acesta, o ignorare a concretului, este cea mai sigură înţelegere a 

lui. Concretul şi nimic altceva trebuie să fie materia cărturăriei noastre. sunt: 

a. are dreptate, spune, trebuie, să fie idealist, iată, e diferit, presupune, să fie o 

ignorare, vroia, este înţelegere, trebuie, să fie materia; 

b. are, spune, trebuie, să fie idealist, iată, e diferit, presupune, să fie o ignorare, 

vroia, este înţelegere, trebuie, să fie materia; 

c.  are dreptate, spune, trebuie, să fie idealist, e puţin diferit, presupune, să fie o 

ignorare, vroia, este înţelegere, trebuie, să fie materia; 

d.  are dreptate, spune, trebuie, să fie idealist, iată, e puţin, presupune, să fie o 

ignorare, vroia, este înţelegere, trebuie, să fie materia; 

e. are dreptate, spune, trebuie, să fie idealist, iată, e diferit, presupune, să fie, 

vroia, este cea mai sigură, trebuie, să fie materia. 

  

332. Indicaţi numărul predicatelor verbale şi al celor nominale din următorul 

context: Nu e numai o glumă a lui Grigore Alexandrescu faptul că fericirea 

generală depinde de cea individuală şi că deci e bine să ne înstărim şi să fim 

egoişti. Pe plan material, lucrurile sunt deci perfect exacte: cu cât suntem 

fiecare mai înstăriţi, cu atât e comunitatea mai bogată. Dar aşa e pe plan 
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material, şi numai pe plan material. Căci pe plan spiritual se întâmplă tocmai 

pe dos: naţiunile sunt fericite nu atunci când indivizii care le alcătuiesc, luaţi în 

parte, sunt fericiţi, ci în clipa când înţeleg, participă, se dăruiesc şi suferă 

pentru comunitate. 

a. 8 predicate verbale, 9 predicate nominale; 

b. 9 predicate verbale, 8 predicate nominale; 

c. 10 predicate verbale, 7 predicate nominale; 

d.  7 predicate verbale, 10 predicate nominale; 

e.  6 predicate verbale, 11 predicate nominale. 

 

333. În fraza: E ceva sănătos în rezerva faţă de inteligenţa goală: e ceva 

semnificativ în trăirea aspră a naţionalismelor, e ceva triumfător în primatul 

subiectivităţii. În schimb cine, crezând că-şi înţelege timpul, vorbeşte despre o 

nouă subjugare a inteligenţei la obiect şi a individului la colectivitate nu ştie nici 

ce anume înfrânge, nici prin ce mijloace o face. Căci nu e vorba de inteligenţă, ci 

de spirit: iar acela nu poate fi subjugat. Şi nu e vorba de individ, ci de persoană: 

iar aceasta nu poate fi oprimată, predicatele sunt:  

a. e, e, e, înţelege, vorbeşte, nu ştie, înfrânge, face, nu e, eliptic: e, nu poate, nu 

e, eliptic: e, nu poate 

b. e sănătos, e semnificativ, e triumfător, înţelege, vorbeşte, nu ştie, înfrânge, 

face, nu e, nu poate, nu e, nu poate 

c. e ceva, e ceva, e ceva, înţelege, vorbeşte, nu ştie, înfrânge, face, nu e, eliptic: 

e, nu poate, nu e, eliptic: e, nu poate 

d. e, e, e, înţelege, vorbeşte, nu ştie, înfrânge, face, nu e, nu poate fi, nu e,  nu 

poate fi 

e. e, e, e, înţelege, vorbeşte, nu ştie, înfrânge, face, nu e, nu poate, fi     subjugat, 

nu e,  nu poate, fi oprimată.  

 

334. Predicatele şi subiectele din următorul text: Că amănuntul era gândit pentru 

el însuşi pentru că, în fond, occidentul de altă dată avea sensul organicităţii 

întregului, sens care singur justifică amănuntul – e altă temă de discutat. Acum 

stăm în faţa faptului acestuia impresionant, că o civilizaţie care te cucereşte prin 

înţelesurile ei locale pierde cheia lor. sunt: 

a. era gândit, avea, justifică, e temă, stăm, cucereşte, pierde; amănuntul, 

occidentul, care, subînţeles (subordonata SB), inclus, care, subînţeles 

(„civilizaţie”)  

b. era gândit, avea sensul, justifică, e temă, stăm, cucereşte, pierde; amănuntul, 

occidentul, care, subînţeles (subordonata SB), inclus, care, subînţeles 

(„civilizaţie”) 

c. era gândit, avea, justifică, e altă, stăm, cucereşte, pierde; amănuntul, 

occidentul, care, subînţeles (subordonata SB), inclus, care, subînţeles 

(„civilizaţie”) 

d. era gândit, avea, justifică, e temă, stăm, cucereşte, pierde; amănuntul, 

occidentul, sens, subînţeles (subordonata SB), inclus, care, subînţeles 

(„civilizaţie”) 

e. era gândit, avea, justifică, e temă, stăm, cucereşte, pierde; amănuntul, 

occidentul, care, subînţeles („sens”), inclus, care, subînţeles („civilizaţie”). 

 

335. Se dă următorul text: Cu aceeaşi uşurinţă, ei le repetă altora remarcile 

noastre veninoase. Urile profunde se nasc aproape toate din vorbe colportate. 
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Este imposibil 
 
să nu apleci urechea la o calomnie care te priveşte 

 
şi care ţi se 

aduce la cunoştinţă. Ce vulnerabili suntem!  Subiectele şi predicatele sunt: 

a. ei, urile, SB, nedeterminat, care, care, inclus; repetă, se nasc, este 

imposibil, să nu apleci, priveşte, se aduce la cunoştinţă, suntem vulnerabili; 

b. ei, toate, SB, nedeterminat, care, care, inclus; repetă, se nasc, este 

imposibil, să nu apleci, priveşte, se aduce la cunoştinţă, suntem vulnerabili; 

c. ei, urile, subînţeles, nedeterminat, care, care, inclus; repetă, se nasc, este 

imposibil, să nu apleci, priveşte, se aduce la cunoştinţă, suntem vulnerabili; 

d. ei, urile, SB, inclus, care, care, inclus; repetă, se nasc, este imposibil, să 

nu apleci, priveşte, se aduce la cunoştinţă, suntem vulnerabili; 

e. ei, urile, SB, nedeterminat, care, care, inclus; repetă, se nasc, este 

imposibil, să nu apleci, priveşte, se aduce, suntem vulnerabili. 

 

336. Se dă următorul text: Îi vom cere, deci, să-şi dea cu presupusul despre 

fericire, despre nemurirea sufletului şi despre viitorul omenirii şi vom lua de bune 

toate platitudinile sale, contând pe înzestrarea lui supremă. Subiectele sunt : 

a. inclus, subînţeles, inclus;  

b. inclus, inclus, inclus; 

c. subînţeles, subînţeles, inclus; 

d. subînţeles, subînţeles, subînţeles; 

e. nedeterminat, subînţeles, nedeterminat. 

 

337. Predicatele şi subiectele din textul de mai jos: Fără nostalgia perpetuă 
 
a 

ceea ce îi e propriu,
 
 intelectualul activ politic cade sub condiţia sa de intelectual, 

după cum, fără obsesia Ithacăi, Ulysse nu e decât un aventurier de rând, sortit 

tuturor naufragiilor, sunt:  

a. e propriu, cade, nu e decât un aventurier; a ceea ce, intelectualul, Ulysse; 

b. e propriu, cade, nu e decât un aventurier; a ceea ce, intelectualul, Ulysse; 

c. ceea ce e, cade, nu e decât un aventurier; a ceea ce, intelectualul, Ulysse; 

d. e propriu, cade, nu e ... de rând; a ceea ce, intelectualul, Ulysse; 

e. e propriu, cade, nu e decât un aventurier; subânţeles („nostalgia”), 

intelectualul, Ulysse. 

 

338. Se dă textul: Buba e, pentru el, înăuntru şi nu se va vindeca niciodată 
 
dacă o 

vom contempla mioritic, cu compătimirea de sine a victimei de profesie. 

Predicatele şi subiectele sunt: 

a. e înăuntru, nu se va vindeca, vom contempla; buba, subînţeles („buba”), 

inclus; 

b. e, nu va vindeca, vom contempla; buba, subînţeles („buba”), inclus; 

c. e, nu se va vindeca, vom contempla; buba, inclus, inclus; 

d. e pentru el, nu se va vindeca, vom contempla; buba, subînţeles („buba”), 

inclus; 

e. e, nu se va vindeca, vom contempla; buba, subînţeles („buba”), inclus; 

339. În fraza: Dacă Einstein a luat premiul Nobel pentru fizică, 
 
înseamnă că, 

 

orice l-am întreba, el va da răspunsuri de premiant, subordonatele sunt, în ordine: 

a. COND, PR, CV 

b. COND, SB, CV 

c. SB, PR, CD 

d. SB, PR, CV 

e. SB, SB, CD. 
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340. În fraza: Dacă vor asta,/
1
 
 
ei /

2
 
 
trebuie /

3
 
 
să evite asemenea posturi./

2
, există 

în ordine propoziţiile:  

a. COND, PP, SB 

b. CS, PP, SB 

c. COND, SB, PP 

d. CZ, SB, PP 

e. CS, SB, PP. 

 

341. În fraza: Li se cere doar 
 
să comenteze critic faptele guvernanţilor, să devină 

„polul” social al lucidităţii, există, în ordine, propoziţiile: 

a. PP, SB, CS 

b. PP, CD, SB 

c. PP, CI, CS 

d. PP, SB, SB 

e. PP, CD, CD. 

 

342. În textul: De câte ori un intelectual apare pe scena publică, ceea ce se 

aşteaptă în primul rând de la el e radicalitatea etică, rezistenţa la compromis, 

nobleţea atitudinii…, există, în ordine, propoziţiile: 

a. CV, SB, PP 

b. CT, SB, PP 

c. CT, PR, PP 

d. CZ, SB, PP 

e. CT, AT, PP. 

 

343. În fraza: Intelectualul poate
 
şi trebuie uneori să intre în politică, dar o va 

face întotdeauna cu sentimentul că “angajarea” sa e un exil 
 
şi că, 

 
mai devreme 

sau mai târziu, va trebui 
 
să se întoarcă “acasă”, 

 
există, în ordine, propoziţiile:  

a. PP, PP, CD /SB, PP, AT, AT, SB 

b. PP, PP, SB, PP, AT, AT, CD 

c. PP, PP, CI, PP, AT, AT, SB 

d. PP, PP, CS, PP, AT, AT, SB 

e. PP, PP, SB, PP, CD, SB, CD. 

 

344. În fraza: Reapare, în prim plan, oficiul „spectatorului angajat”, singurul 
 

care convine cu adevărat condiţiei de intelectual. De cine eşti ajutat tu, de acelaşi 

voi fi ajutat şi eu, predicatele şi subiectele  sunt:  

a. reapare, convine, eşti, voi fi ajutat; oficiul, care, tu, eu; 

b. reapare, convine, eşti ajutat, voi fi; oficiul, care, tu, eu; 

c. reapare, convine, eşti ajutat, voi fi ajutat; oficiul, care, tu, eu; 

d. reapare, convine, eşti ajutat, voi fi ajutat; oficiul, subînţeles, tu, eu; 

e. reapare, convine, eşti ajutat, voi fi ajutat; oficiul, inclus, tu, eu. 

 

345. Precizaţi ce fel de subordonate sunt propoziţiile nr.2 şi nr.4 din textul: De 

observat, de asemenea, că cei
 

de care regele se teme cel mai mult 
 

sunt 

„ultraşoviniştii”, mereu dispuşi  să-l judece ca „lipsit de iubire pentru ţară”. 

a. SB, CD 

b. SB, CS 

c. CD, CI 
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d. SB, CI 

e. CD, CS. 

 

346. În textul Am învăţat (târziu) 
 
că nu te poţi război cu propria natură. Mai 

exact că singura şansă de a domina este 
 
să o asumi, există, alături de alte 

subordonate, şi:  

a. două PR 

b. două SB 

c. o SB şi o PR 

d. o CI şi două SB 

e. o SB şi o CZ. 

 

347. Subordonatele şi cuvântul subliniat din textul: E de dorit, prin urmare,
 
ca 

intelectualul intrat în politică să nu semene a politician,  sunt:  

a. SB, ccm 

b. SB, ci 

c. CD, ci 

d. SB, np 

e. CD, ci. 

 

348. Precizaţi felul propoziţiilor din fraza următoare: Fireşte că nu e 

recomandabil să-ţi exprimi îndoiala sau să scoţi la iveală lucruri care sunt 

private.  

a. PP, SB, SB, SB, AT 

b. PP, SB, CD, CD, AT 

c. PP, SB, CD, SB, AT 

d. PP, PR, SB, SB, AT 

e. PP, SB, SB, SB, CD. 

 

349. Propoziţia introdusă prin conjuncţia că din fraza: E de observat că, în efortul 

său de a da un diagnostic crizei naţionale, regele Carol I nu umblă după cauze 

externe, este: 

a. CV 

b. PR 

c. SB 

d. CD 

e. CI. 

 

350. În fraza: De altfel, importanţa studiului nu e decât să dovedească  

adevărului, subordonata este:  

a. CD 

b. AT 

c. SB 

d. PR  

e. CM. 

 

351. Propoziţia subliniată din fraza: Nu e obligatoriu – spune Havel cu o voce tot 

mai decolorată – 
 
ca politicul să excludă eticul, este: 

a. AT 

b. CI 
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c. PR 

d. CD 

e. SB. 

 

352. În enunţul: Revenind la temă, trebuie menţionat  efortul de documentare pe 

care l-a demonstrat candidatul.. cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. ci, sb, cd; 

b. ccl, sb, cd; 

c. ci, cd, cd; 

d. cl, cd, cd; 

e.ci, sb, ci. 

 

353. În enunţul: Oralităţii sale fruste i se opune spiritualitatea recunoscută a 

celuilalt. cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. atr.pron., atr.adj., ci, atr.pron.genitival; 

b. atr.pron.genitival., atr.adj., ci, atr.pron.genitival; 

c. atr.adj., atr.adj., atr.pron în D, atr.pron.genitival; 

d. atr.adj., atr.adj., ci, atr.adj; 

e. atr.adj., atr.adj., ci, atr.pron.genitival. 

 

354. În enunţul: Şi, totuşi amândoi, aceşti cei mai influenţi gânditori din 

timpurile noastre s-au înşelat grav, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. sb, atr.adj., atr.adj., apoziţie, ccm; 

b. atr.adj., atr.adj., atr.adj., sb, ccm; 

c. sb, atr.pron., atr.adj., apoziţie, ccm; 

d. sb, atr.adj., atr.pron., atr.adj., apoziţie, ccm; 

e. sb, atr.adj., atr.adj., apoziţie, atr.adj. 

 

355. Cuvintele subliniate din propoziţia: Ce-l leagă de primul e doar invidia faţă 

de delicateţea morală pe care nu o va putea obţine cu toate averile din lume, sunt 

în ordine:  

a. cd, ci, atr.subst.prepoz., cv; 

b. ci, ci, atr.subst.prepoz., cv; 

c. cd, ccm, atr.subst.prepoz., cv; 

d. cd, ci, ci, cv; 

e. cd, ci, atr.subst.prepoz., ci. 

 

356. Predicatele şi subiectele din fraza: Există o latură nobilă a politicii sau, mai 

exact, a participării în activităţile desfăşurate în sfera publică: devii mai conştient 

de ceea ce se petrece în jurul tău şi de influenţa pe care deciziile luate de alte 

persoane o poate avea asupra destinului tău, sunt:  

a. există, devii mai conştient, se petrece, poate; o latură, nedeterminat, de 

ceea ce, subînţeles („influenţa”); 

b. există, devii conştient, se petrece, poate; o latură, nedeterminat, de ceea 

ce, subînţeles („influenţa”); 

c. există, devii mai conştient, se petrece, poate avea; o latură, inclus, de 

ceea ce, subînţeles („influenţa”); 

d. există, devii mai conştient, se petrece, poate; o latură, nedeterminat, de 

ceea ce, deciziile; 
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e. există, devii mai conştient, se petrece, poate; o latură, inclus, de ceea ce, 

deciziile. 

 

357. Cuvintele subliniate din fraza: Rămân un universitar care încearcă să 

înţeleagă prin lecturile sale ce înseamnă politica, spaţiul public şi simţul politic. 

sunt: 

a. cd, sb, np, sb; 

b. np, atr.pron., np, sb; 

c. np, sb, np, sb; 

d. np, sb, sb, np; 

   e. cd, sb, sb, np. 

 

358. Cuvintele subliniate din fraza: Domnilor, vreau să reţineţi că adevărata 

problemă pentru cei care vor să ajute România este reintegrarea acestor copii 

într-o familie, sunt:  

a. sb, sb, np, atr.subst.prepoz.; 

b. fără funcţie sintactică, sb, np, atr.subst.prepoz.; 

c. fără funcţie sintactică, np, sb, atr.subst.prepoz.; 

d. fără funcţie sintactică, sb, np, ccl; 

e. fără funcţie sintactică, np, sb, ccl. 

 

359. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Cel mai 

bun orfelinat este mai prost decât cea mai proastă familie. Într-o familie, copilul 

are arealul lui, are reperele lui.  

a. sb, ccm comp., atr.adj.; 

b. cd, ccm comp., atr.adj.; 

c. sb, ci, atr.adj.; 

d. cd, ci, atr.adj.; 

e. np, ccm comp., atr.adj. 

 

360. În enunţul: Civilizaţia provoacă oamenii la acţiune şi pentru realizarea 

acestor scopuri trebuie cuvinte şi semnificaţii., cuvintele subliniate sunt: 

a. ccm, cs, atr.adj., sb; 

b. ci, cz, atr.adj., sb; 

c. ci, cs, atr.adj., sb; 

d. ci, cs, atr.adj., cd; 

e. ci, cz, atr.adj., cd. 

 

361. Predicatele din enunţul: Dacă vreunul a fost „înţepat” când făcea piaţa, este 

în obişnuinţă să i se spună că s-a păcălit, nu că a fost furat. sunt: 

a. a fost înţepat, făcea piaţa, este în obişnuinţă, să se spună, s-a păcălit, nu 

(să se spună), a fost furat; 

b. a fost înţepat, făcea, este în obişnuinţă, să se spună, s-a păcălit, nu (să se 

spună), a fost furat; 

c. a fost înţepat, făcea piaţa, este, să se spună, s-a păcălit, nu (să se spună), a 

fost furat; 

d. a fost înţepat, făcea piaţa, este în obişnuinţă, să se spună, s-a păcălit, a fost 

furat; 

e. a fost înţepat, făcea, este, să se spună, s-a păcălit, nu (să se spună), a fost 

furat. 
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362. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Vom 

arăta îndreptăţirea posibilă numai schimbând numele: vom spune facultate de 

întruchipare în locul puterii de imaginaţie 

a. cct, cd, atr.subst.prepoz.; 

b. cz, cd, atr.subst.prepoz.; 

c. cond, cd, atr.subst.prepoz.; 

d. cv, cd, atr.subst.prepoz.; 

e. cond, cd, ci. 

 

363. Cuvintele subliniate din enunţul: Furtul miresei, probabil cel mai răspândit 

obicei tradiţional românesc, chiar dacă apare sub diferite forme şi la popoarele 

învecinate, provine din datina romană. sunt: 

a. apoz., ccm, ci / ccl, ci / ccl; 

b. np, ccm, ci / ccl, ci / ccl; 

c. apoz., ci, ci / ccl, ci / ccl; 

d. apoz., ccm, ccl, ci; 

e. apoz., ccm, ci, ccl. 

 

364. Cuvântul subliniat din enunţul: Ce rost are să consumi o pasiune între nişte 

animale nereuşite, fleacuri biologice şi caricaturi cosmice ?, este: 

a. cd 

b. sb 

c. element locuţional 

d. ccm 

e. atr.subst. 

 

365. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: În 

prezentul european încă mai găseşti oameni care să dea bani grei unor 

„văzătoare în scoică” pentru plecare grabnică şi fără probleme.  

a. cct, sb, cs, atr.subst.prepoz.;  

b. ccl, sb, cs, atr.subst.prepoz.; 

c. cct, atr.pron., cs, atr.subst.prepoz.; 

d. cct, sb, cz, atr.subst.prepoz.; 

e. cct, sb, cs, ccm. 

 

366. În enunţul: Sunt atâtea lucruri care se cer iubite! Ce rost are să te mai 

încurci cu ei! Trebuie urâţi, ca să avem libertatea de a adera la perfecţiuni 

inutile, la tristeţi de dincolo de timp, la fericiri supraistorice. Dezinfectaţi odată, 

putem porni la alt drum, pe care nu trebuie să ne urmeze nimeni., predicatele sunt: 

a. sunt atâtea, se cer, are rost, să te încurci, trebuie, să avem, putem, nu 

trebuie, să urmeze; 

b. sunt, se cer, are rost, să te încurci, trebuie, să avem, putem, nu trebuie, să 

urmeze; 

c. sunt lucruri, se cer, are rost, să te încurci, trebuie, să avem, putem, nu 

trebuie, să urmeze; 

d. sunt, se cer, are, să te încurci, trebuie, să avem, putem, nu trebuie, să 

urmeze; 

e. sunt, se cer, are rost, să te încurci, trebuie, să avem, putem porni, nu 

trebuie, să urmeze. 
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367. Predicatele din enunţul: E destul să mergi într-o cârciumă, să stai, să asculţi 

glasul celor mulţi, nu eşti doar uimit, rămâi împietrit. sunt: 

       a. e, să mergi, să stai, să asculţi, nu eşti doar uimit, rămâi împietrit; 

b. e destul, să mergi, să stai, să asculţi, nu eşti, rămâi împietrit; 

c. e destul, să mergi, să stai, să asculţi, nu eşti doar uimit, rămâi; 

d. e, să mergi, să stai, să asculţi, nu eşti, rămâi; 

e. e destul, să mergi, să stai, să asculţi, nu eşti doar uimit, rămâi împietrit. 

 

368. Predicatele şi subiectele din enunţul: Oamenii care comit fapte reprobabile, 

sunt certaţi cu normele de conduită socială şi se asociază în vederea comiterii 

unor infracţiuni sunt numiţi ticăloşi. sunt: 

a. comit, sunt certaţi, se asociază, sunt ticăloşi; oamenii, care, subînţeles, 

subînţeles; 

b. comit, sunt certaţi, se asociază, sunt numiţi; oamenii, care, subînţeles, 

subînţeles; 

c. comit, sunt certaţi, se asociază, sunt numiţi; oamenii, subînţeles, 

subînţeles, subînţeles; 

d. comit, sunt certaţi, se asociază, sunt numiţi; oamenii, care, inclus, 

subînţeles; 

e. comit, sunt certaţi, se asociază, sunt numiţi; oamenii, care, subînţeles, 

nedeterminat. 

 

369. Indicaţi numărul predicatelor nominale şi verbale din următorul text: Ştim că 

de-am vorbi toate limbile şi toate dialectele pământului şi de-am fi capabili să 

clasificăm conform cu clasificarea zecimală toate volumele tipărite în toate 

limbile pământului de la Gutenberg şi până astăzi şi de am fi tobă de carte şi de 

erudiţie şi de am cunoaşte întrebuinţarea tuturor temenilor specifici, tuturor 

ştiinţelor şi tehnicilor tot nu ne putem numi oameni culţi dacă suntem nişte 

pizmăreţi, nişte bădărani şi nişte răi la suflet. Că ne-o place sau nu, cultura nu 

este numai acumulare de cunoştinţe ci o subţirime a caracterului şi o capacitate 

de a nu considera bunătatea drept o simplă virtute desuetă şi sentimentală. 

a. 4 predicate nominale, 7 predicate verbale; 

b. 5 predicate nominale, 6 predicate verbale; 

c. 5 predicate nominale, 7 predicate verbale; 

d. 4 predicate nominale, 6 predicate verbale; 

e. 5 predicate nominale, 8 predicate verbale. 

 

370. Predicatele din următoarea frază: Este interesant de observat faptul că nu 

numai muzicienii solişti, nu numai dirijorii, pot etala – cum este firesc – date de 

creativitate, cu totul particulare, privind abordarea partiturii muzicale; nu numai 

ei pot dispune de o distincţie de marcă a personalităţii; intuiţia şi talentul, 

educaţia profesională, orizontul cultural artistic, puterea şi valoarea imaginaţiei 

configurează împreună coordonatele ce jalonează profilul unei individualităţi 

artistice. sunt: 

a. este interesant, pot, este firesc, pot, configurează, jalonează; 

b. este de observat, pot, este firesc, pot, configurează, jalonează; 

c. este interesant, pot etala, este firesc, pot dispune, configurează, 

jalonează; 
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d. este interesant, pot, etala, este firesc, pot, dispune, configurează, 

jalonează; 

e. este interesant, pot, cum este, pot, configurează, jalonează; 

 

371. În fraza: Oricât ar părea de ciudat, ansamblurile muzicale, fie că este vorba 

de ansambluri camerale, fie că ne referim la cele simfonice, acestea pot etala date 

ce particularizează conduita formaţiei vis-a-vis de o partitură sau de alta, de un 

stil muzical sau de altul, sunt:  

a. CV, PP, CV, CV, AT; 

b. CV, PP, COND, CV, AT; 

c. CV, PP, COND, COND, AT; 

d. CV, PP, CV, COND, AT; 

e. CV, PP, CV, CV, CD. 

 

372. În textul: Ceea ce îi deosebeşte pe oameni de sfinţi nu este orientarea către 

cer, ci atitudinea faţă de corp. Cerul nu-l are nici un om, dar corp are orice 

sfânt. Este, pentru oameni, corpul o problemă? În atât cât sunt bolnavi, da. 

Încolo, şi-l târâie cu inconştienţă. În sfinţenie, însă, el este o obsesie 

constantă,  predicatele sunt: 

a. deosebeşte, nu este orientarea, ci atitudinea; nu are, are, este o problemă, 

sunt bolnavi, da (este), târâie, este o obsesie; 

b. deosebeşte, nu este orientarea, (este) atitudinea, nu are, are, este o 

problemă, sunt bolnavi, da (este), târâie, este o obsesie; 

c. deosebeşte, nu este orientarea, (este) atitudinea, nu are, are, este o 

problemă, sunt bolnavi, târâie, este o obsesie; 

d. deosebeşte, nu este orientarea, ci atitudinea; nu are, are, este o problemă, 

sunt bolnavi, târâie, este o obsesie; 

e. deosebeşte, nu este orientarea, (este) atitudinea, nu are, are, este o 

problemă, cât sunt, da (este), târâie, este o obsesie. 

 

373. Se dă următorul text: Dar mă deranjează, în primul rând, faptul că cei care 

le cântă, şi mai ales cei care le ascultă par surzi. Predicatele şi subiectele sunt: 

a. deranjează, cântă, ascultă, par surzi; faptul, care, care, subînţeles 

b. mă deranjează, cântă, ascultă, par surzi; faptul, care, care, subînţeles 

c. deranjează, cântă, ascultă, par; faptul, care, care, subînţeles 

d. deranjează, cântă, ascultă, par surzi; faptul, care, care, inclus 

e. deranjează, cântă, ascultă, par surzi; faptul, care, care, nedeterminat. 

 

374. Se dă următorul text: Era fatal ca libertatea post-revoluţionară a cuvântului 

să producă logoree. Şi era firesc ca logoreea să lovească mai abitir acolo unde, 

prin definiţie, cuvântul tinde să devină inflaţionar: în gazetărie. Stabiliți numărul 

propozițiilor din care este formată. 

a. 2 

b. 3 

c. 6 

d. 4 

e. 7. 

 

375. Precizaţi câte propoziţii conţine textul de mai jos: Numărul publicaţiilor s-a 

mărit până la dambla, iar publicistica a devenit o profesie, râvnită de toţi. …Ar fi 
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uşor de făcut o antologie a diletantismului şi a prostului gust care ne asaltează 

cotidian, din paginile – nici măcar destul de ieftine – ale jurnalelor. 

a. 4 

b. 3 

c. 5 

d. 2 

e. 6. 

 

376. Se dă textul: Nu e recomandabil să inviţi la dialog reprezentanţii unor lumi 

care se ignoră reciproc sau care se dispreţuiesc reciproc.  Predicatele şi 

subiectele sunt: 

a. nu e, să inviţi, se ignoră, se dispreţuiesc; SB, nedeterminat, care, care; 

b. nu e recomandabil, să inviţi, ignoră, dispreţuiesc; SB,     nedeterminat, 

care, care; 

c. nu e recomandabil, să inviţi, se ignoră, se dispreţuiesc; subiect zero 

(vid), nedeterminat, care, care; 

d. nu e recomandabil, să inviţi, se ignoră, se dispreţuiesc; SB,     

nedeterminat, care, care; 

e. nu e recomandabil, să inviţi, se ignoră, se dispreţuiesc; SB,     

nedeterminat, subînţeles, subînţeles; 

 

377. În fraza: Cine – atribuindu-mi perfecţiuni geometrice – e dezamăgit 
 
să-mi 

vadă ridurile, şi-a creat un interlocutor fals şi nu am de gând 
 
să încurajez o 

asemenea anomalie., subordonatele sunt, în ordine: 

a. SB, CD, CI 

b. AT, CD, CI 

c. SB, CI, CD 

d. AT, CI, CD 

e. CD, CI, CD. 

 

378. În fraza: Cine găsindu-mă în „Plai cu boi” va continua 
 
să mă crediteze, ca 

şi până acum, pe alte teme, mai puţin frivole – e pregătit pentru un dialog mai 

sănătos şi mai adevărat, există, în ordine, propoziţiile:  

a. AT, CI, PP 

b. SB, CD, PP 

c. SB, AT, PP 

d. AT, CD, PP 

e. SB, CI, PP. 

 

379. În fraza: Când apuci pe drumul acesta, e bine să nu te abaţi pe minore cărări 

colaterale. Să nu te încurci cu fineţuri şi miniaturi.,
 
există, în ordine: 

a. COND, PP, SB, SB 

b. CT, PP, SB, PP 

c. COND, PP, SB, PP 

d. CT, PP, SB, SB 

e. SB, PP, CD, PP. 

 

380. În textul de mai jos există, în ordine, propoziţiile:  
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Lăcomia şi vanitatea domnului P. îl împiedică, însă, din păcate, să respecte 

logica propriei naturi…
 
Nu se înţelege nici de ce a înfierat atât de dârz 

partidul, nici de ce e atât de drăgălaş acum cu fantomele lui.  

a. PP, AT, PP, SB, CD 

b. PP, CD, PP, SB, SB 

c. PP, CI, PP, CD, CD 

d. PP, CD, PP, CD, CD 

e. PP, CI, PP, SB, SB. 

  

381. În fraza: Ceea  ce nu poţi, fără a risca perversiunea, e să mănânci cârnaţi cu 

frişcă sau să deguşti, cu ohtături echivalente, oratoria lui Cicero şi pe aceea a lui 

Vanghelie, există, în ordine, propoziţiile:  

a. AT, CM, PP, SB, SB 

b. SB, PP, PR, PR 

c. SB, PP, CD, CD 

d. PR, PP, SB, SB 

e. SB, CM, PP, PR, PR. 

 

382. În fraza: Dacă am ceva de spus, 
 
e aşa tocmai din unghiul complicaţiei mele, 

al efortului meu zilnic şi al nemulţumirii mele perpetue, subordonata şi cuvântul 

subliniat sunt:  

a. COND, cz 

b. CT, cz 

c. SB, np 

d. SB, cz 

e. SB, ccm. 

 

383. Precizaţi ce fel de subordonate sunt propoziţiile nr.2 şi nr.4 şi predicatele din 

fraza: Mă uit gândindu-mă la altceva, pentru că e o bună ocupaţie anexă când 

vrei să mănânci alune. 

a. CS, CD; mă uit, e o ocupaţie, vrei, să mănânci; 

b. CZ, CD; mă uit, e o bună, vrei, să mănânci; 

c. CS, CD; mă uit, e, vrei, să mănânci; 

d. CZ, CD; uit, e o ocupaţie, vrei, să mănânci; 

e. CZ, CD; mă uit, e o ocupaţie, vrei, să mănânci. 

 

384. În textul: Dar şi actul de arhivă poate osteni spiritul pentru că stimulează 

enorm fantezia să recompună din cojile oferite forma întreagă de pe care au fost 

desprinse şi ale cărei contururi esenţiale le sugerează irezistibil, există, alături de 

alte subordonate, şi: 

a. o CZ şi două AT 

b. o CNS şi două AT 

c. o CD şi două AT 

d. două CZ şi 3 AT 

e. o CZ, o AT. 

 

385. Cuvântul subliniat şi  propoziţiile nr. 2 şi nr. 4 din textul: 
 
Mi se vorbeşte de 

dreptul (omului) de a asculta ce vrea, 
 
dar nu se ia în seamă dreptul meu de a nu 

asculta 
 
ce vor alţii.

 
 sunt:  

a. atr.vb., CD, CD; 
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b. atr.prepoz., CD, CD; 

c. atr.vb., SB, CD; 

d. atr.vb., CD, SB; 

e. atr.vb., SB, SB. 

 

386. Precizaţi felul propoziţiilor evidenţiate în fraza următoare: Unii oratori 

păreau să-şi fi propus să demonstreze că demagogia “revoluţionară” poate stârni 

aceleaşi efecte penibile ca demagogia totalitară ori să discrediteze ideea însăţi de 

dialog, de pluralism politic. 

a. SB, CD 

b. PR, CD 

c. PR, CM 

d. CM, CD 

e. CD, CD 

 

387. Propoziţia introdusă prin conjuncţia că din fraza: Evident că am devenit 

europeni de Obor şi experţi subtili ai războiului din Sarajevo., este: 

a. PR 

b. SB 

c. AT 

d. CD 

e. CI. 

 

388. În fraza: N-are niciun rost să pui faţă-n faţă un credincios şi un ateu, un 

marxist şi un platonician, un homosexual militant şi un heterosexual inflexibil, 

subordonata este: 

a. CD 

b. AT 

c. PR 

d. CI 

e. SB. 

 

389. Propoziţia subliniată din fraza: Sunt momente când se pare că ficţiunea 

oboseşte, devine irespirabilă şi atunci a evada în lumea documentului, într-o 

mapă cu acte de arhivă e o binecuvântare. este: 

a. CT 

b. APOZ 

c. AT 

d. CD 

e. CI 

 

390. În enunţul: Că incandescenţa extazului anulează activitatea intelectuală se 

înţelege de la sine, dar că în răscolirea surdă a vagului sufletesc nu mai putem 

înţelege nimic în afară de un vis fără fir este mai greu de conceput, predicatele şi 

subiectele sunt:  

a. anulează, se înţelege, nu putem, este mai greu; incandescenţa, SB, inclus, de 

conceput; 

b. anulează, înţelege, nu putem, este mai greu; incandescenţa, subînţeles, inclus, 

de conceput; 
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c. anulează, se înţelege, nu putem înţelege, este mai greu; incandescenţa, 

subînţeles, inclus, de conceput; 

d. anulează, se înţelege, nu putem, este greu; incandescenţa, inclus, nedeterminat, 

de conceput; 

e. anulează, se înţelege, nu putem, este de conceput; incandescenţa, nedeterminat, 

inclus, subînţeles. 

 

391. În enunţul: De câte ori am făcut apel la filozofie să umple astfel de momente 

n-am reuşit, cuvintele subliniate sunt, în ordine:  

a. pred.vb., cd, ci, cd; 

b. pred.vb., atr.subst.prepoz., cd; 

c.  pred.vb., ci, cd; 

d. pred.vb., ci, cct; 

e. pred.vb., cd, ci, cct. 

 

392. În enunţul: Cine nu iubeşte natura nu iubeşte nici muzica, iar acele peisaje, 

ce nu trezesc reprezentări muzicale, nu pot fi amintiri, predicatele şi subiectele 

sunt, în ordine :  

a. nu iubeşte, nu iubeşte, nu trezesc, nu pot; cine, subînţeles, ce, subînţeles; 

b. nu iubeşte, nu iubeşte, nu trezesc, nu pot fi; cine, subînţeles, ce, subînţeles; 

c. nu iubeşte, nu iubeşte, nu trezesc, nu pot, fi amintiri; cine, subînţeles, ce, 

subînţeles; 

d. nu iubeşte, nu iubeşte, nu trezesc, nu pot; cine, inclus, ce, subînţeles; 

e. nu iubeşte, nu iubeşte, nu trezesc, nu pot; cine, subînţeles, ce, nedeterminat. 

 

393. Cuvintele subliniate din propoziţia: Are convingerea că mersul pe jos fără 

girofar şi bodyguarzi e mult mai sănătos fizic şi psihic. sunt în ordine:  

a. subiect, atr.adv., atr.subst.prepoz., ccm, np; 

b. cd, atr.adv., atr.subst.prepoz., ccm, np; 

c. subiect, atr.adj., atr.subst.prepoz., ccm, np; 

d. subiect, atr.adv., ci, ccm, np; 

e. subiect, atr.adv., atr.subst.prepoz., np. 

 

394. Cuvintele subliniate din fraza: În însemnările lui Octavian Şuluţiu apare 

totuşi o scenă în care Noica stânjeneşte: cu prilejul discutării proiectului unei 

reviste a tinerilor scriitori, el propune ca articolele să nu fie semnate cu nume, ci 

cu cifre, sunt:  

a. cct / subst. în Ac, precedat de prepoz., atr.subst.genitival / subst. în G, atr.adj. / 

adj., ci /subst. în Ac precedat de prepoz.; 

b. cct / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.adj. / adj., ci / subst. în Ac 

precedat de prepoz; 

c. cct / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.subst.genitival / subst. în G, ci 

/subst. în Ac precedat de prepoz.; 

d. cct / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.adj. / adj., ccm /subst. în Ac 

precedat de prepoz.; 

e. cct / subst. în G precedat de locuţ.prepoz., atr.subst.genitival / subst. în G, ccm 

/subst. în Ac precedat de prepoz.â 

 

395. Predicatele şi subiectele din fraza: În loc să se privească singur drept un 

întreg şi să trăiască în armonie faţă de sine, fără uitări şi fără nostalgii, el îşi 
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parcelează existenţa sau şi-o închipuie de la început din piese detaşabile, şi 

trăieşte într-o risipire de sine care ar trebui să înceapă a ne îngrijora., sunt:  

a. să se privească, să trăiască, parcelează, şi-închipuie, trăieşte, ar trebui, să 

înceapă; subînţeles, subînţeles, el, subînţeles, subînţeles, SB, care; 

b. să privească, să trăiască, parcelează, şi-închipuie, trăieşte, ar trebui, să 

înceapă; subînţeles, subînţeles, el, subînţeles, subînţeles, SB, care; 

c. să se privească, să trăiască, parcelează, închipuie, trăieşte, ar trebui, să 

înceapă; subînţeles, subînţeles, el, subînţeles, subînţeles, SB, care; 

d. să se privească, să trăiască, parcelează, şi-închipuie, trăieşte, ar trebui, să 

înceapă; inclus, inclus, el, inclus, inclus, SB, care; 

e. să se privească, să trăiască, parcelează, şi-închipuie, trăieşte, ar trebui, să 

înceapă; subînţeles, subînţeles, el, subînţeles, subînţeles, subiect zero (vid), care. 

 

396. Cuvintele subliniate din fraza: Există două feluri de-a fi simplu – iar cei 

care te-ndeamnă la simplitate nu vor să le deosebească: există o simplitate a 

tuturor şi una a fiecăruia, sunt:  

a. atr.adj. / numer.cardinal, cd / subst., atr.vb / vb infinitiv, np / adj., ci / subst. în 

Ac precedat de prepoz. 

b. atr.adj. / numer.cardinal, sb / subst., atr.vb / vb infinitiv, np / adj., ci / subst. în 

Ac precedat de prepoz. 

c. atr.adj. / numer.cardinal, sb / subst., atr.vb / vb infinitiv, ccm / adj., ci / subst. în 

Ac precedat de prepoz. 

d. atr.adj. / numer.cardinal, sb / subst., atr.vb / vb infinitiv, np / adj., ccm / subst. în 

Ac precedat de prepoz. 

e. atr.subst. / numer.cardinal, sb / subst., atr.vb / vb infinitiv, np / adj., ci / subst. în 

Ac precedat de prepoz. 

 

397. Predicatele şi subiectele din enunţul: Psihiatria, în imaginaţia mea, era ceva 

la mijloc, dar eu nu eram un om destul de copt ca să fiu psihiatru. sunt: 

a. era la mijloc, nu eram un om, să fiu psihiatru; psihiatria, eu, inclus; 

b. era ceva, nu eram destul de copt, să fiu psihiatru; psihiatria, eu, inclus; 

c. era ceva, nu eram un om, să fiu psihiatru; psihiatria, eu, inclus; 

d. era ceva, nu eram un om, să fiu psihiatru; psihiatria, eu, subînţeles; 

e. era, nu eram un om, să fiu psihiatru; psihiatria, eu, subînţeles. 

 

398. În cadrul propoziţiei: Atâta s-au certat, ajungând să se bată., cuvântul  

subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de: 

a. cns 

b. ccm 

c. cs 

d. cz 

e. cond. 

 

399. Predicatele şi subiectele din fraza: Nu vi se pare că existenţa noastră 

obişnuită seamănă cu acel produs revoltător al cinematografului, cu acel vis urât, 

acel spectacol crispant care se numeşte Mickey-Mouse? sunt: 

a.  pare, seamănă, se numeşte; SB, existenţa, care; 

b. vi se pare, seamănă, se numeşte; SB, existenţa, care; 

c. pare, seamănă, se numeşte Mickey-Mouse; SB, existenţa, care; 

d. se pare, seamănă, se numeşte Mickey-Mouse; SB, existenţa, care; 
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e. se pare, seamănă, se numeşte; subînţeles, existenţa, care. 

 

400. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: El 

simte ceea ce a simţit probabil Cristofor Columb în timpul furtunilor năpraznice 

şi al răzvrătirii marinarilor de pe corăbiile lui, când încă nu ştia – aşa cum ştim 

noi azi – că va descoperi în cele din urmă America. 

a. cd, ccm, atr.subst.prepoz., cct; 

b. ccm, ccm, atr.subst.prepoz., cct; 

c. cd, np, atr.subst.prepoz., cct; 

d. cd, ccm, ccl, cct; 

e. cd, ccm, atr.subst.prepoz., ccm. 

 

401. Cuvintele subliniate din enunţul: Atunci m-a încercat frustrarea îngrozitoare 

de a fi medic şi nu preot, frustrare pe care am trăit-o de multe ori. sunt: 

a. sb, atr.vb., np; 

b. cd, atr.vb., np; 

c. sb, atr.prepoz., np; 

d. sb, atr.vb., cd; 

e. sb, atr.vb., ccm. 

 

402. Cuvintele subliniate din enunţul: Căci fiecare împlinire creatoare şi 

spirituală atinge un termen simplu. Dar unul propriu vieţii spirituale care se 

împlineşte. sunt: 

a. np, atr.adj., ci; 

b. cd, atr.adj., ci; 

c. sb, atr.adj., ci; 

d. cd, np, ci; 

e. cd, atr.adj., atr.subst. în D. 

 

403. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: A 

judecat lumea pentru că mai întîi se judecase pe sine însuşi. 

a. cct, cd, atr.adj. 

b. ccm, cd, atr.adj. 

c. cct, ci, atr.adj. 

d. cct, cd, atr.pron. 

e. ccm, cd, atr.pron. 

 

404. În enunţul: În jurnalele congenerilor săi, Noica este însă, aşa cum  s-a văzut, 

departe de a fi un personaj incomod: manierat şi gentil, îşi impresionează plăcut 

interlocutorii prin inteligenţă sau, în cel mai rău caz, îi intimidează, predicatele 

sunt: 

a. este...un personaj, impresionează, intimidează; 

b. este aşa cum, impresionează, intimidează; 

c. este aşa, impresionează, intimidează; 

d. este...departe de a fi, impresionează, intimidează; 

e. este, impresionează, intimidează. 

 

405. În enunţul: Norocul lui este că însemnările datează tocmai din perioada în 

care scriitorul lucra la romanul Orbitor, despre care noi ştim, acum, că 

reprezintă, în special prin forţa lui vizionară, printr-un multilingvism practicat, în 
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mod curios, în interiorul limbii române şi prin splendoarea desfăşurării 

caleidoscopice a imaginaţiei, o capodoperă a literaturii române., predicatele sunt: 

a. este, datează, lucra, ştim, reprezintă; 

b. norocul este, datează, lucra, ştim, reprezintă; 

c. este, datează, lucra, ştim, reprezintă o capodoperă; 

d. este, datează din perioada, lucra, ştim, reprezintă; 

e. este norocul, datează, lucra, ştim, reprezintă o capodoperă. 

 

406. În enunţul: Hoţul e un personaj descurcăreţ, păgubitul, o fiinţă neajutorată, 

grea de cap, nătângă., predicatul sau predicatele nominal(e) şi subiectul / 

subiectele sunt:  

a. e un personaj, e o fiinţă; hoţul, păgubitul;  

b. e un personaj descurcăreţ, e o fiinţă neajutorată; hoţul, păgubitul; 

c. e descurcăreţ, e neajutorată, grea, nătângă; hoţul, păgubitul; 

d. e hoţul, e păgubitul; un personaj, o fiinţă; 

e. e un personaj; hoţul. 

 

407. Indicaţi numărul predicatelor nominale din următorul text: Ceea ce mi se 

pare uimitor şi rar în cazul lui Noica este că evoluţia sa ar fi fost, în orice lume, 

aproape aceeaşi. A ţinut atât de mult la ideea şcolii sale încât ar fi născocit un 

Păltiniş oriunde şi în orice epocă. 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. niciunul 

e. 4. 

 

408. Predicatele din următoarea frază: Un motiv pentru care am scris „Ultima 

cruciadă” era nevoia de a medita asupra a ceea ce ne apasă pe toţi în acel 

moment, anume îngrozitoarea umilinţă de a fi român, de care cred că nici 11 ani 

de tranziţie nu ne-au vindecat, ba poate tocmai dimpotrivă. Şi am scris-o cu un 

sentiment de deplină libertate, fiindcă eram absolut convinsă nu numai că nu se 

va publica vreodată, dar că nici nu voi face vreo tentativă s-o public. Şi aveam 

numai două lucruri de spus la acea vârstă. sunt: 

a. am scris, era, apasă, cred, nu au vindecat, am scris, eram convinsă, nu se va 

publica, nu voi face, să public, aveam; 

b. am scris, era nevoia, apasă, cred, nu au vindecat, am scris, eram convinsă, nu 

se va publica, nu voi face, să public, aveam; 

c. am scris, era, ne apasă, cred, nu au vindecat, am scris, eram convinsă, nu se va 

publica, nu voi face, să public, aveam; 

d. am scris, era, apasă, cred, nu ne-au vindecat, am scris, eram convinsă, nu se va 

publica, nu voi face, să public, aveam; 

e. am scris, era, apasă, cred, nu au vindecat, am scris, eram absolut, nu se va 

publica, nu voi face, să public, aveam. 

 

409. Predicatele şi subiectele din enunţul: Individul care îşi însuşeşte ceva ce 

aparţine altcuiva e considerat isteţ. sunt: 

a. însuşeşte, aparţine, e isteţ; care, ce, individul; 

b. îşi însuşeşte, aparţine, e considerat; care, ce, individul; 

c. îşi însuşeşte, aparţine, e considerat; care, ce, individul; 
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d. îşi însuşeşte, aparţine, e isteţ; individul, ce, subînţeles; 

e. însuşeşte, aparţine, e considerat; care, ce, individul. 

 

410. În fraza: Muzeul este şi trebuie să fie un organism viu, în care este firesc să 

recunoaştem, ca pe chipul oamenilor, semnele trecerii iremediabile a timpului, 

dar şi consolarea adecvată. Esenţial în acest sens ar fi, cred, asigurarea unor 

ghidaje bine organizate, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. sunt următoarele 

propoziţii:  

a. PP, PP, SB, AT, SB, PP, PP INCID;  

b. PP, SB, AT, SB, PP, PP INCID; 

c. PP, PP, CD, AT, SB, PP, PP INCID; 

d. PP, PP, PR, AT, SB, PP, PP INCID; 

e. PP, PP, SB, AT, SB, CD, PP INCID; 

411. Predicatele din următoarea frază: Nae Caranfil nu e un rău, un dur, un 

necruţător; prin lentilele lui aburite de râs, lumea noastră, aşa mizerabilă 

cum e, capătă farmec şi mister. După ce ieşi de la film, dacă te opreşte un 

cerşetor şi-ţi cere, pur şi simplu, bani, îl priveşti nedumerit: cum, vine fără 

nici un text?, unde e povestea?… sunt: 

a. nu e un rău, un dur, un necruţător; cum e, capătă, ieşi, opreşte, cere, priveşti, 

vine, e; 

b. nu e un rău, un dur, un necruţător; aşa cum e, capătă, ieşi, opreşte, cere, 

priveşti, vine, e; 

c. nu e un rău, un dur, un necruţător; aşa e, capătă, ieşi, opreşte, cere, priveşti, 

vine, e; 

d. nu e un rău, un dur, un necruţător; cum e, capătă, ieşi, te opreşte, cere, priveşti, 

vine, e; 

e. nu e un rău, un dur, un necruţător; cum e, capătă, ieşi, opreşte, cere, priveşti, 

vine, e povestea. 

 

412. Alege enunţul în care apare un subiect simplu exprimat prin substantiv: 

a) Îmi place sportul. 

b) Au înflorit caişii şi merii. 

c) Se aude tunând. 

d) Toamna se numără bobocii. 

e) Noaptea trecută nu a dormit. 

 

413. Care sunt predicatele din următorul enunţ: N-are să înţeleagă nimic dacă nu 

citeşte cu atenţie textul şi nu se concentrează. 

a) n-are, să înţeleagă, nu citeşte, nu se concentrează; 

b) n-are să înţeleagă, nu citeşte, nu se concentrează; 

c) n-are, să înţeleagă, citeşte, se concentrează; 

d) n-are să înţeleagă, nu citeşte, nu concentrează; 

e) n-are, să înţeleagă, citeşte, nu concentrează. 

 

414. Ce funcţie sintactică au cele două substantive din versul: La ce-ai venit, regină, 

aicea în pustiu? 

a) subiect, complement circumstanţial de loc; 

b) fără funcţie sintactică, complement circumstanţial de loc; 

c) atribut substantival apoziţional, complement circumstanţial de loc; 

d) subiect, complement indirect; 
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e) atribut substantival apoziţional, complement indirect. 

 

415.. Atributele subliniate în enunţul: Sub umbra sălciilor dese, coliba de pescari abia 

se zărea sunt, în ordine, în cazurile: 

a) dativ, dativ, acuzativ; 

b) genitiv, acuzativ, acuzativ; 

c) genitiv, genitiv, acuzativ; 

d) acuzativ, acuzativ, acuzativ; 

e) genitiv, acuzativ, nominativ. 

 

416.. În care enunţ există un predicat verbal: 

a) Aşa fusese rugat de prieteni. 

b) Câmpul era nesfârşit. 

c) Rămăsese mut în urma accidentului. 

d) Ajunsese campion olimpic. 

e) Nu a devenit arhitect. 

 

417. Există un atribut verbal în enunţul: 

a) Caietul pierdut nu a mai fost găsit. 

b) Plăcerea ei este de a dansa. 

c) A recunoscut piesa interpretată de ea. 

d) Se văd valuri spumegânde. 

e) Are datoria de a ne ajuta. 

 

418. Care enunţ conţine o propoziţie simplă: 

a) Afară plouă. 

b) Mâine e joi. 

c) Au înflorit zambilele, narcisele şi lalele. 

d) Mănâncă mult. 

e) Mi-a plăcut. 

 

419. În care enunţ apare un subiect nexprimat inclus: 

a) Nu-mi place. 

b) Îmi pare rău. 

c) Afară ninge liniştit. 

d) Citim rapid lecţia. 

e) Care-i acolo? 

 

420. Există un atribut pronominal genitival în enunţul: 

a) Părerea sa nu contează. 

b) Acestui copil nu-i plac jocurile. 

c) Ceasul celălalt e de colecţie. 

d) Nu s-a gândit şi la colegii săi. 

e) Gospodăria lui e îngrijită. 

 

421. Cuvintele subliniate din versul: Zărirăm pe Bărăgan, departe, lucirea unui iaz. 

sunt, în ordine: 

a) complement circumstanţial de loc, complement direct, atribut substantival 

genitival; 

b) complement circumstanţial de loc, subiect, atribut substantival genitival; 
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c) complement circumstanţial de loc, complement direct, atribut substantival 

prepoziţional; 

d) complement circumstanţial de loc, subiect, atribut substantival prepoziţional; 

e) complement indirect, complement direct, atribut substantival genitival. 

 

422. Cuvintele subliniate din enunţul: Care dintre voi va câştiga medalia? sunt, în 

ordine: 

a) subiect, complement indirect; 

b) complement direct, complement indirect; 

c) subiect, atribut pronominal prepoziţional; 

d) subiect, atribut pronominal genitival; 

e) complement direct, atribut pronominal prepoziţional. 

 

423. Alege enunţul care conţine o propoziţie dezvoltată: 

a) Nu mai plouă. 

b) Mama sau tata a venit? 

c) Era întuneric şi ploua. 

d) Afară-i viscol. 

e) Era extrem de elegantă. 

 

424. Prin expasiune, cuvântul subliniat din enunţul: A învăţa înseamnă a reuşi devine: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CD; 

d) CI; 

e) AT. 

 

425. Prin expasiune, cuvântul subliniat din enunţul: Nu părea supărată, devine: 

a) SB; 

b) PR; 

c) CM; 

d) CD; 

e) AT. 

 

426. Prin expasiune, cuvântul subliniat din enunţul: Mă-mbată tril dulce, răsunând 

departe, devine: 

a) PR; 

b) CD; 

c) AT; 

d) CM; 

e) CI. 

 

427. Subordonata din fraza: Îmi pare rău că n-ai venit. este:  

a) SB; 

b) PR; 

c) CZ; 

d) CI; 

e) CM. 

 

428. Cuvântul subliniat din enunţul: Corbii croncănind înnegresc zarea. este:  



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 84 

a) atribut verbal;  

b) atribut adjectival; 

c) complement circumstanţial de mod; 

d) complement indirect; 

e) complement direct. 

 

429. În enunţul: Ar fi bine să fie şi aici cineva care să ne ajute. predicatele sunt, în 

ordine: 

a) verbal, verbal, verbal; 

b) nominal, nominal, nominal; 

c) nominal, verbal, verbal; 

d) nominal, nominal, verbal; 

e) nominal, verbal, nominal. 

 

430. Stabileşte felul subordonatelor din enunţul: Nu se ştie dacă va ajunge ce a visat 

încă din copilărie. 

a) CD, CM; 

b) SB, PR; 

c) CD, PR; 

d) SB, CM; 

e) CD, CI. 

 

431. Care este propoziţia principa din fraza: În grădina ce înconjoară conacul, 

copacii pe care i-am sădit acum câţiva ani au dat rod. 

a) În grădina ce înconjoară....; 

b) În grădina...au dat rod...; 

c) ...copacii au dat rod...; 

d) În grădina...copacii...au dat rod; 

e) ...au dat rod. 

 

432. Cuvintele subliniate din enunţul: Nimeni nu rămăsese corigent sunt, în ordine: 

a) subiect (pronume negativ, nominativ), nume predicativ (adjectiv, nominativ); 

b) subiect (pronume negativ, nominativ), complement circumstanţial de mod 

(substantiv, acuzativ); 

c) subiect (pronume nehotărât, nominativ), nume predicativ (adjectiv, nominativ); 

d) subiect (pronume nehotărât, nominativ), nume predicativ (substantiv, nominativ); 

e) subiect (pronume negativ, nominativ), complement circumstanţial de mod 

(adjectiv, acuzativ). 

 

433. Ce funcţie sintactică are cuvântul evidenţiat din enunţul: E uşor a scrie versuri. 

a) nume predicativ; 

b) subiect; 

c) atribut verbal; 

d) complement direct; 

e) complement circumstanţial de mod. 

 

434. Câte propoziţii conţine fraza: E esenţial ca faptul de a arăta bine să fie expresia 

unui bine real. 

a) 5; 

b) 4; 
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c) 3; 

d) 2; 

e) 1. 

 

435. Prin contragere, propoziţia subordonată din fraza: Se cuvine să-l ajutăm. devine:  

a) nume predicativ; 

b) atribut; 

c) complement direct; 

d) subiect; 

e) complement indirect. 

 

436. Prin contragere, propoziţia subordonată din fraza: Totul e să fim vigilenţi. devine:   

a) nume predicativ; 

b) subiect; 

c) complement direct; 

d) complement circumstanţial de mod; 

e) atribut. 

 

437. Cuvintele din enunţul: Noaptea se lasă peste satul liniştit. sunt, în ordine: 

a) subiect, predicat verbal, complement circumstanţial de loc, atribut adjectival; 

b) complement circumstanţial de timp , predicat verbal, complement circumstanţial de 

loc, atribut adjectival; 

c) subiect, predicat verbal, complement indirect, atribut adjectival; 

d) subiect, predicat verbal, complement circumstanţial de loc, atribut verbal; 

e) subiect, predicat verbal, complement indirect, atribut verbal. 

 

438. Subordonata atributivă poate avea ca termen regent un: 

a) verb; 

b) substantiv; 

c) adjectiv; 

d) adverb; 

e) interjecţie.  

 

439. Cuvântul subliniat din enunţul: Fusese alungat de săteni. este:  

a) complement indirect; 

b) complement direct; 

c) complement de agent; 

d) atribut substantival; 

e) nume predicativ. 

 

440. Cuvântul ce din enunţul: Ştie ce se va întâmpla mâine. este:  

a) complement direct; 

b) complement indirect; 

c) nume predicativ; 

d) subiect; 

e) complement circumstanţial de timp. 

 

441. Relativul care introduce, în fraza: I-a revăzut pe cei care l-au crescut. 

a) atributivă; 

b) completivă directă; 
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c) completivă indirectă; 

d) subiectivă; 

e) predicativă. 

 

442. Câte atribute există în enunţul: Presa autohtonă a dedicat acestui fenomen ample 

şi aprinse dezbateri. 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

 

443. Subordonatele din fraza: Pleacă, deşi nu ştie încotro s-o apuce. sunt:  

a) CV, CD; 

b) CNS, CD; 

c) CV, CL; 

d) CNS, CL; 

e) CV, CI. 

 

444. Subordonatele din fraza: Mi-a venit să râd când l-am auzit cântând. sunt:  

a) CD, CT; 

b) SB, CT; 

c) CI, CT; 

d) SB, CM; 

e) CD, CM. 

 

445. Subiectiva din fraza: Este bine că l-aţi aşteptat. are ca termen regent: 

a) verb activ impersonal; 

b) verb pasiv impersonal; 

c) expresie verbală impersonală; 

d) adverb predicativ; 

e) verb personal folosit ca impersonal. 

 

446. Conţine un dezacord între subiect şi predicat enunţul: 

a) Când eşti tânăr, crezi că bătrâneţea şi moartea este pentru alţii. 

b) Ioana sau Maria te va însoţi? 

c) Majoritatea elevilor au răspuns bine. 

d) Ce-i cu banii aceştia pe masă? 

e) Niciunul nu ştia poezia. 

 

447. Conjuncţia subordonatoare deşi introduce totdeauna o propoziţie:  

a) CNS; 

b) CD; 

c) CI; 

d) CM; 

e) CV. 

 

448. Subordonatele din fraza: Chit că a învăţat, nu a promovat nici acum examenul pe 

care-l picase în iarnă. sunt:  

a) CV, AT; 
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b) CNS, AT; 

c) CV, CD; 

d) CM, AT; 

e) CM, CD. 

 

449. Cuvântul subliniat din enunţul: Împiedicându-se, a căzut. este:  

a) complement circumstanţial de timp; 

b) complement circumstanţial de mod; 

c) complement circumstanţial de cauză; 

d) complement indirect; 

e) complement circumstanţial concesiv. 

 

450. Cuvântul subliniat din enunţul: Plecarea lui acolo ne-a surprins. este:  

a) atribut adverbial;  

b) atribut adjectival; 

c) complement circumstanţial de loc; 

d) complement direct; 

e) complement indirect. 

 

451. Propoziţiile evidenţiate din fraza: Trebuia să înveţe şi să scrie. sunt: 

a) subiective coordonate prin juxtapunere; 

b) subiective coordonate copulativ; 

c) completive directe coordonate copulativ; 

d) completive directe coordonate adversativ; 

e) subiective coordonate adversativ. 

 

452. Cuvintele subliniate din enunţul: O, maică preacurată şi pururea fecioară! sunt, 

în ordine: 

a) toate fără funcţie sintactică; 

b) fără funcţie sintactică, subiect, subiect; 

c) fără funcţie sintactică, subiect, atribut adjectival; 

d) fără funcţie sintactică,  fără funcţie sintactică, atribut adjectival; 

e) predicat interjecţional, subiect, fără funcţie sintactică. 

 

453. Cuvintele din următorul vers: S-ar pricepe pe el însuşi acel demon... sunt, în 

ordine: 

a) predicat verbal, complement direct, atribut pronominal, atribut adjectival, subiect; 

b) predicat verbal, complement direct, atribut adjectival, atribut pronominal, subiect; 

c) predicat verbal, complement direct, atribut adjectival, atribut adjectival, subiect; 

d) predicat verbal, complement direct, atribut adjectival, atribut adjectival, 

complement direct; 

e) predicat verbal, complement direct, atribut adjectival, atribut pronominal, 

complement direct. 

 

454. Subordonatele din fraza: A venit momentul când trebuie să ne despărţim. sunt:  

a) CT, SB; 

b) CT, CD; 

c) AT, SB; 

d) AT, CD; 

e) AT,CI. 
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455. Subordonatele din fraza: Se pare că toţi vor ajunge ceea ce trebuie să ajungă. 

sunt, în ordine: 

a) SB, PR, SB; 

b) CD, PR, SB; 

c) SB, CD, SB; 

d) CD, CD, CD; 

e) SB, PR, CD. 

 

456. Câte complemente directe sunt în versurile: Şi iată-mi prietenii uitaţi, şi prima 

mea iubire, / şi anul şapte ale vieţii mele regăsit, / şi prima mea uimire... 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 5; 

e) 6. 

 

457. Cuvintele subliniate din versurile: Şi pe ceruri liniştite şi în suflet şi-au deschis / 

Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare... au, în ordine, următoarele funcţii 

sintactice: 

a) complement circumstanţial de loc, complement direct, subiect, atribut substantiva l 

genitival; 

b) complement indirect, complement direct, complement direct, atribut substantival 

prepoziţional; 

c) complement circumstanţial de loc, complement direct, subiect, atribut substantival 

prepoziţional; 

d) complement indirect, complement direct, subiect, atribut substantival prepoziţional; 

e) complement circumstanţial de loc, subiect, complement direct, atribut substantival 

prepoziţional. 

 

458. În care dintre următoarele enunţuri apar predicate nominale: 1. Studentul era 

mirat de nota obţinută. 2. Imaginea mă urmărea ciudată, în vis. 3. Femeia rămăsese 

tot ţărancă. 4. Muzica nu înseamnă altceva decât armonie. 5. Nu poate ajunge 

campion fără antrenament susţinut. 

a) toate; 

b) 1, 3, 4; 

c) 1, 3, 4, 5; 

d) 1, 2, 3; 

e) 1, 3. 

 

459. Subiectul neexprimat poate fi: 

a) doar inclus; 

b) doar subînţeles; 

c) doar nedeterminat; 

d) subînţeles şi inclus; 

e) subînţeles, inclus şi nedeterminat. 

 

460. În fraza: Nu se ştie încă ce trebuie să învăţăm pentru examen. ce este: 

a) subiectul verbului trebuie; 

b) subiectul verbului să învăţăm; 
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c) complementul direct al verbului trebuie; 

d) complementul direct al verbului să învăţăm; 

e) subiectul verbului nu se ştie. 

 

461. Subiectul primei propoziţii din fraza: Spunea la radio că mâine va fi cald. este: 

a) exprimat; 

b) o propoziţie subiectivă; 

c) neexprimat inclus; 

d) neexprimat nedeterminat; 

e) neexprimat subînţeles. 

 

462. Care este subiectul propoziţiei: Bătrânul ştia el mai bine. 

a) bătrânul; 

b) el; 

c) bătrânul, el (subiect reluat); 

d) un subiect anticipat (el); 

e) un subiect reluat (bătrânul). 

 

463. Cuvintele subliniate din versurile: În suflet mi se dezmoţeşte iarna / şi ce-a fost 

mort învie din uitări... sunt, în ordine: 

a) complement circumstanţial de timp, subiect, nume predicativ; 

b) subiect, subiect, nume predicativ; 

c) subiect, complement direct, nume predicativ; 

d) subiect, subiect, complement circumstanţial de mod; 

e) subiect, complement direct, complement circumstanţial de mod. 

 

464. Cuvintele subliniate din versurile: În zadar boltita liră ce din şapte coarde sună, 

/ Tânguirea ta de moarte în cadenţele-i adună...sunt, în ordine: 

a) subiect, atribut adjectival, atribut adjectival, atribut pronominal; 

b) subiect, atribut adjectival, atribut pronominal, atribut pronominal; 

c) complement direct, atribut substantival, atribut adjectival, atribut pronominal; 

d) subiect, atribut substantival, atribut pronominal, atribut pronominal; 

e) subiect, complement indirect, atribut adjectival, atribut pronominal. 

 

465. Propoziţia: Ce-aş mai fi mâncat o ciocoloată!  este: 

a) principală, enunţiativă propriu-zisă, exclamativă; 

b) principală, enunţiativă optativă, exclamativă; 

c) principală, enunţiativă dubitativă, exclamativă; 

d) principală, enunţiativă potenţială, exclamativă; 

e) principală, enunţiativă , imperativă. 

 

466. Ce fel de subiecte apar în propoziţiile din fraza: Fuseseră aduşi toţi copiii şi 

părinţii care veniseră cu ei au rămas să aştepte afară. 

a) exprimat, exprimat, exprimat, subînţeles; 

b) subînţeles, subînţeles, subînţeles, subînţeles; 

c) exprimat, subînţeles, exprimat, inclus; 

d) exprimat, exprimat, subînţeles, subînţeles; 

e) subînţeles, exprimat, exprimat, subînţeles. 

 

467. Cuvântul subliniat din enunţul: Le-am mulţumit cărora ne-au ajutat este: 
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a) complement indirect, pronume relativ, dativ; 

b) complement indirect, pronume nehotărât, dativ; 

c) subiect, pronume relativ, nominativ; 

d) subiect, pronume relativ, dativ; 

e) complement indirect, pronume relativ, genitiv. 

 

468. Prima propoziţie din fraza: Crezi că ea scrie poezii? este: 

a) principală, simplă, interogativă propriu-zisă, neexclamativă; 

b) principală, simplă, interogativă potenţială, exclamativă; 

c) secundară, simplă interogativă optativă, neexclamativă; 

d) principală, dezvoltată, interogativă optativă, neexclamativă; 

e) principală, dezvoltată, interogativă potenţială, neexclamativă. 

 

469. Subiectul nu se poate exprima prin: 

a) substantiv, pronume; 

b) verb la gerunziu, verb la infinitiv; 

c) adverb, adjectiv; 

d) pronume de întărire, verb la gerunziu; 

e) pronume interogativ, verb la supin. 

 

470. Ce funcţii sintactice au cuvintele subliniate din enunţurile: 1. Se aude sunând. 2. 

Era imposibil a nu înţelege. 3. Îmi place filmul. 4. A învăţa sau nu e totuna. 5. Va fi 

iar primăvară. 

a) 1, 3 – complemente directe, 2, 4 – subiecte, 5 – nume predicativ; 

b) 1 – complement direct, 2, 3, 4 – subiecte, 5 – nume predicativ; 

c) 1, 2, 3, 4, 5 – subiecte, 5- nume predicativ; 

d) 1, 2, 4 – subiecte, 3, 5 – complemente directe; 

e) 1, 2, 3, 4, 5 – subiecte. 

 

471. Predicatul verbal poate fi exprimat prin: 

a) verb predicativ la moduri personale şi nepersonale; 

b) locuţiuni verbale la moduri personale şi nepersonale; 

c) verbe predicative, adjective, adverbe predicative; 

d) verbe şi locuţiuni verbale la moduri predicative, adverbe predicative, interjecţii 

predicative; 

e) doar prin verbe şi locuţiuni verbale predicative. 

 

472. Câte predicate verbale apar în fraza: Studenţii fuseseră chemaţi în sală, 

examinaţi, notaţi, apoi li se urase succes în continuare. 

a) 0; 

b) 1; 

c) 2; 

d) 3; 

e) 4 

 

473. În propoziţia: Ce-nseamnă asta, copii? cuvintele subliniate sunt: 

a) nume predicativ, subiect; 

b) subiect, fără funcţie sintactică; 

c) nume predicativ, fără funcţie sintactică; 

d) subiect, subiect; 
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e) complement direct, subiect. 

 

474. În versul: Oar' ce să fie asta? Întreabă pe bunica..., termenii subliniaţi sunt: 

a) subiect, complement direct, complement direct; 

b) subiect, nume predicativ, complement direct; 

c) complement direct, subiect, complement direct; 

d) nume predicativ, subiect, complement direct; 

e)  complement direct, subiect, complement indirect. 

 

475. Câte atribute adjectivale apar în versurile: Pierzându-ţi timpul tău cu dulci 

nimicuri, / N-ai vrea ca nimeni-n uşa ta să bată... 

a) 0; 

b) 1; 

c) 2; 

d) 3; 

e) 4. 

 

476. Ce funcţie sintactică au cuvintele subliniate din versurile: Au mai ştiu povestitorii 

/ Ce sunt, oare, zburătorii? 

a) subiect, subiect, fără funcţie sintactică; 

b) subiect, nume predicativ, subiect; 

c) subiect, complement direct, subiect; 

d) subiect, subiect, nume predicativ; 

e) subiect, complement direct, nume predicativ. 

 

477. Atributul poate avea ca termeni regenţi: 

a) substantiv, adjectiv; 

b) substantiv, pronume, verb nepersonal; 

c) substantiv, pronume, numeral; 

d) substantiv, adverb, numeral; 

e) substantiv, adverb, adjectiv. 

 

478. Cuvântul subliniat din enunţul: Debitul fluviului Dunărea a depăşit cotele de 

alertă. este:  

a) atribut substantival apoziţional în nominativ; 

b) atribut substantival apoziţional în genitiv; 

c) atribut substantival neprepoziţional în genitiv; 

d) nu are funcţie sintactică; 

e) atribut substantival apoziţional în acuzativ. 

 

479. Substantivul participanţilor din enunţul: Decernarea de medalii participanţilor 

s-a amânat. este: 

a) atribut substantival în genitiv; 

b) complement indirect în dativ; 

c) complement indirect în acuzativ; 

d) atribut substantival în dativ; 

e) atribut substantival în acuzativ. 

 

480. În textul: Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu 

Chirilă, nepot de soră lui Pândilă.... cuvintele subliniate sunt: 
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a) nume predicativ, nume predicativ, complement indirect; 

b) subiect, nume predicativ, complement indirect; 

c) nume predicativ, atribut substantival apoziţional, atribut substantival; 

d) subiect, atribut substantival apoziţional, atribut substantival; 

e) nume predicativ, complement indirect, complement indirect. 

 

481. Câte atribute, de orice fel, apar în textul: Când stau înaintea fumegătoarei lumini 

galbene a lampei mele, când mă uit în ochiul ei roş, când deschid câte o carte 

bătrână plină de nerozii bătrâne... 

a) 11; 

b) 10; 

c) 8; 

d) 6; 

e) 5. 

 

482. Complementul indirect are ca termen regent un adjectiv în enunţul: 

a) În ochii ei plini de lumină era adevărata fericire. 

b) Plecată de acasă încă de tânără, nu-şi mai revăzuse părinţii. 

c) Chiar bolnavă grav, tot merge la şcoală. 

d) Se teme de şerpi. 

e) Nu-i e frică de nimeni şi de nimic. 

 

483. Cuvântul subliniat din enunţul: Era o vreme ideală pentru învăţat. este: 

a) atribut verbal (termen regent – vreme); 

b) atribut substantival (termen regent – vreme); 

c) complement indirect (termen regent – ideală); 

d) complement indirect (termen regent – era); 

e) nume predicativ al verbului era. 

 

484. Cuvintele subliniate din versurile: Încă de mic / Te cunoşteam pe tine, / Şi 

guraliv şi de nimic, / Te-ai potrivi cu mine... sunt, în ordine: 

a) complement circumstanţial de timp – adjectiv, complement direct – pronume 

personal, complement indirect – pronume personal; 

b) complement indirect – adjectiv, complement direct – pronume reflexiv, 

complement indirect – pronume personal; 

c) complement circumstanţial de timp – adjectiv, complement direct – pronume 

reflexiv, complement indirect – pronume personal; 

d) complement circumstanţial de timp – substantiv provenit din adjectiv, complement 

direct – pronume personal, complement indirect – pronume personal; 

e) complement circumstanţial de timp – adjectiv, complement direct – pronume 

reflexiv, complement direct – pronume personal. 

 

485. Cuvântul subliniat din enunţul: A reuşit să cucerească aurul, spre mirarea 

tuturor. este: 

a) complement indirect; 

b) complement circumstanţial de mod; 

c) complement circumstanţial consecutiv; 

d) complement circumstanţial concesiv; 

e) complement circumstanţial de scop. 
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486. Structura subliniată din enunţul: Cu toată stăruinţa, n-a reuşit să termine de 

învăţat. este: 

a) atribut adjectival, complement indirect; 

b) atribut adjectival, complement circumstanţial concesiv; 

c) atribut adjectival, complement circumstanţial de mod; 

d) complement circumstanţial concesiv; 

e) atribut pronominal, complement circumstanţial de mod. 

 

487. Cuvintele subliniate şi propoziţiile subordonate din fraza: Şi tainic genele le plec, 

/ Căci mi le împle plânsul / Când ale apei valuri trec / Călătorind spre dânsul. sunt: 

a) subiect, subiect, CZ, CT; 

b) complement direct, complement direct, CZ, CT; 

c) subiect, complement direct, CZ, CZ; 

d) complement direct, subiect, CS, CT; 

e) subiect, subiect, CI, CT. 

 

488. Propoziţiile din versurile: Drumeţul intră, zice: Bine-am găsit, Ursane! / Un 

aspru glas răspunde:  Bine-ai venit, moş Dane! sunt: 

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

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

c) 1-PP, 2-PP, 3-CD, 4-PP, 5-CD; 

d) 1-PP, 2-PP, 3-SB, 4-PP, 5-SB; 

e) 1-PP, 2-PP, 3-APOZ, 4-PP, 5-APOZ. 

 

489. Cuvintele subliniate şi subordonatele din textul: El strigă: Steie faţă / Cui place 

vitejia, cui s-a urât de viaţă... sunt: 

a) complement indirect, subiect, complement indirect, SB, SB; 

b) subiect, complement direct, complement indirect, SB. SB; 

c) complement indirect, subiect, complement indirect, CD, CI, CI; 

d) subiect, complement direct, complement indirect, CI, CI; 

e) complement indirect, subiect, complement indirect, CD, SB, SB. 

 

490. În versurile: Ruşinea-i o rugină pe-o armă de viteaz / Un verme ce mănâncă 

albeaţa din obraz..., cuvintele subliniate sunt, în ordine: 

a) atribut substantival, complement direct, complement direct; 

b) atribut substantival, subiect, complement direct; 

c) atribut substantival, subiect, subiect; 

d) complement indirect, complement direct, subiect; 

e) atribut substantival, nume predicativ, subiect. 

 

491. Cuvintele subliniate din enunţul: Participanţii înscrişi la simpozion, profesori, 

elevi, părinţi, şi-au  prezentat lucrările într-un cadru agreabil. sunt, din punct de 

vedere sintactic: 

a) subiect dezvoltat; 

b) subiect multiplu; 

c) subiect compus; 

d) participanţii – subiect simplu, profesori, elevi, parinţi- atribute substantivale 

apoziţionale; 

e) participanţii – subiect, profesori, elevi, părinţi – nume predicative ale unui verb 

copulativ eliptic. 
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492. În versurile: Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici / Şi-n sufletu-mi pusese 

icoanele-i feerici, /Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas, / Abia conture triste şi 

umbre-au mai rămas..., cuvintele subliniate sunt, din punct de vedere sintactic: 

a) -mi, -i -atribute adjectivale, (de) valuri, (de) pas – complemente circumstanţiale de 

cauză; 

b) -mi, -i -atribute pronominale, (de) valuri, (de) pas – complemente circumstanţiale 

de cauză; 

c) -mi, -i -atribute adjectivale, (de) valuri, (de) pas – complemente indirecte; 

d) -mi, -i -atribute pronominale, (de) valuri, (de) pas – complemente indirecte; 

e) -mi, -i -complemente indirecte, (de) valuri, (de) pas – complement circumstanţial 

de cauză. 

 

493. Stabileşte felul subordonatelor şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat din 

fraza: Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă / Prin care trece albă regina 

nopţii moartă. 

a) SB, AT, complement circumstanţial de loc; 

b) PR, AT, atribut adjectival; 

c) CD, AT,atribut pronominal; 

d) CM, AT, complement circumstanţial de loc; 

e) CI, AT, complement indirect. 

 

494. Stabileşte felul subordonatelor şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din 

versurile: Şi când gândesc la viaţa-mi îmi pare că ea cură / Încet repovestită de o 

străină gură, / Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost... 

a) CT, SB, CM, CM, complement de agent, nume predicativ, predicat verbal; 

b) CT, PR, CM, CM, complement de agent, subiect, predicat verbal; 

c) CT, SB, CM, CM,complement indirect, nume predicativ, predicat nominal 

incomplet;  

d) CT, SB, CM, CM, complement de agent,subiect, predicat verbal; 

e) CZ, PR, CM, CM, complement de agent, nume predicativ, predicat verbal. 

 

495. Stabileşte felul subordonatelor şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din 

versurile: Mi-ar părea cum că natura / Toată mintea ei şi-a pus, / Decât orişice 

făptură / Să te facă mai presus... 

a) SB, CS, fără funcţie sintactică (intră într-o locuţiune verbală), atribut adjectival; 

b) PR, CS,fără funcţie sintactică (intră într-o locuţiune verbală), atribut pronominal; 

c) SB, CZ, complement direct, atribut adjectival;  

d) PR, CZ, complement direct, atribut pronominal; 

e) PR, CI, complement direct, atribut adjectival.  

 

496. Stabileşte felul subordonatei din fraza: S-a făcut ca ceara albă faţa roşă ca un 

măr / Şi atâta de subţire să o tai c-un fir de păr... 

a) PR; 

b) CM; 

c) CNS; 

d) CV; 

e) CI. 
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497. Câte subordonate subiective există în fraza: Cată să se ştie că sus-numitul 

hidalgo se puse pe citit cărţi cavalereşti, că nu se putea abţine de la această patimă, 

iar curiozitatea şi sminteala îi ajunseră atât de departe, încât îşi vându multe 

pogoane pentru a-şi cumpăra cărţi. 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4; 

e) 5. 

 

498. Stabileşte felul subordonatelor şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Luaţi 

seama cu câtă înfocare îl mustră, încât s-a zice că e gata să-i tragă o duzină de 

lovituri în cap. 

a) CI, CNS, CD, CI, atribut adjectival, atribut substantival prepoziţional; 

b) CI, CNS, SB, CI, atribut adjectival, atribut substantival prepoziţional; 

c) CD, CNS, SB, CD, complement circumstanţial de mod, complement direct; 

d) CI, CS, SB, CI, complement indirect, complement direct; 

e) CD, CS, CD, CI, atribut pronominal, atribut substantival prepoziţional. 

 

499. Stabileşte felul subordonatelor şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Şi 

râurile care sar sprintene la munte / Şi-şi prăvălesc spumoasă năvala lor, când ies / 

Aici, pe unde nu e o piatră să le-nfrunte, / Adorm în mersul leneş al netedului şes. 

a) AT, AT, CT, CL, subiect, atribut pronominal; 

b) AT, AT, CT, Cl, subiect, complement indirect; 

c) SB, CT, AT, atribut adjectival, complement indirect; 

d) AT, AT, CT, AT, atribut pronominal, atribut pronominal; 

e) SB, SB, CT, CL, subiect, complement indirect. 

 

500. Câte atribute conţine enunţul: Credinţa în monştri, în lucruri imposibile natural, 

în posibilitatea unor experienţe miraculoase era firească. 

a) 7; 

b) 6; 

c) 5; 

d) 4; 

e) 3. 


