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1. Aparţin aceleiaşi familii toate cuvintele din varianta: 

a) a cumpăra, cumpărător, cumpănă, a cumpăni; 

b)dor, a dori, dorinţă condor, doleanţă;  

c) stil, a stila, stilet, stilistică;  

d) frunză, frunzar, a frunzări, frunzuliţă;  

e) mare, măricel, a mări, mareşal. 

 

2. Sunt formate prin compunere cuvintele din varianta:  

1. telegraf; 2. Curtea de Apel; 3. rochie de seară; 4. cale ferată 

a) 1, 2, 4,  

b) toate;  

c) niciunul;  

d) 2, 3, 4;  

e) 2, 4. 

 

3. Morbid din enunţul: Are reacţii morbide înseamnă  

a) lugubru;  

b) anormal;  

c) bolnăvicios;  

d) necuviincios;  

e) extravagant. 

 

4. Există cuvinte formate numai cu sufixe de agent în varianta: 

a) măcelar, pungaş, doctor;  

b) infanterist, muncitor, băietan;  

c) cuţitaş, doctoraş, vânzător;  

d) acar, barcagiu, luntraş, cumpărător;  

e) croitor, câinos, bucătăreasă, actriţă. 

 

5. Cuvântul patronim înseamnă: 

a) prenumele tatălui;  

b) patriot;  

c) onomastic;  

d) toponim;  

e) nume de familie. 

 

6. Au aceeaşi rădăcină cuvintele din seria: 

a) a cumpăra, cumpărător, cumpănă, descumpăni;  

b) şti, ştiutor, ştiucă, ştirbit;  

c) a fura, furăcios, furnicar, furnicătură;  

d) floare, florar, a înflori, floricică;  

e) cot, a cota, cotă, cotitură. 

 

7. A deroga înseamnă: a) a aproba o lege;  

b) a se abate de la o lege/un regulament;  

c) a desfiinţa o lege/un regulament;  

d) a audia o persoană;  

e) a ameninţa pe cineva. 
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8. Fac parte din fondul principal lexical toate cuvintele din seria: 

a) pom, casă, a avea, bun de 

b) avere, a şti, ca să, bunăstare 

c) bine, fiindcă, bunic, însă 

d) eu, cumva, habar, deoarece  

 

9. Cuvântul subliniat este folosit corect în varianta: 

a) Audiţia martorilor a durat două ore;  

b) Actorul acesta este în plină ascensiune;  

c) Are bluză cu motive florare;  

d) Deşi ponderat, nu se abţine de la dulciuri;  

e) Ce deferent a fost între voi? 

 

10. Sunt derivate cu sufixe colective cuvintele din varianta: 1. brădet; 2. inişte; 3. 

răget;  

4. prostime; 5. tutungerie 

a) toate;  

b) 1, 3;  

c) 3, 5;  

d) 1, 2, 4, 5;  

e) niciunul. 

 

11. Sunt formate numai prin derivare cuvintele din varianta: 1. preambul; 2. 

eternitate;  

3. binoclu; 4. posibil; 5. lamentabil 

a) toate;  

b) 1, 2, 4;  

c) 2, 5;  

d) 2, 5;  

e) 1, 2, 4, 5. 

 

12. Fac parte din aceeaşi familie lexicală toate cuvintele din seria: 

a) aur, aureolă, a auri, auricul 

b) cânt, a cânta, cântăreţ, cântar 

c) frez, frezie, frezor, a freza 

d) grădină, grădinărit, a îngrădi, grădinar 

e) şcoală, şcolar, a şcolariza, şcolăreşte 

 

13. Antonimele cuvântului egocentric sunt: 

a) exocentric;  

b) lăudăros;  

c) emancipat;  

d)empatic;  

e) altruist. 

 

14. Structura lexicală a cuvântului dezlănţuire este: 

a) dez-prefix, lănţ-rădăcină, -ui-sufix, -re-sufix; 

b) dezlănţui-rădăcină, -re-sufix; 
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c) dez-prefix, lănţui-rădăcină, -re-sufix; 

d) dez-prefix, lanţ-rădăcină,  -uire-sufix; 

e) dezlănţuir-rădăcină, -e-sufix. 

 

15. Au perechi omonime toate cuvintele din varianta: 

a) poartă, acru, capră, râs 

b) corp, pricepe, cale, lac 

c) membru, sa, la, codru 

d) tort, blană, volan, rămas 

 

16. Sunt paronime cuvintele din varianta: 

1. profesează/proliferează injurii; 2. tanc petrolier/petrolifer; 3. endogen-exogen;  

4. concis/succint 

a) toate;  

b) 1, 2;  

c) 3;  

d) nici unul;  

e) 3, 4. 

 

17. Sinonimul cuvântului vindicativ este:  

a) vicios;  

b) vindecabil;  

c) răzbunător;  

d) intolerant;  

e) sugestiv. 

 

18. Suzeran din structura stat suzeran înseamnă: 

a) care este beneficiar;  

b) stat condus de un împărat;  

c) stăpân pe destinul propriu;  

d) cu puteri depline pe plan internaţional;  

e) care nu depinde alt stat. 

 

19. Sagace are sinonimul corect in varianta;  

a) salvator;  

b) incisiv;  

c) sănătos;  

d) providenţial; 

e) ager 

 

20. Prezumţie are sinonimul corect în varianta: 

a) presupunere, supoziţie; 

b) profanare, defăimare; 

c) abilitate, agerime; 

d) naivitate, superficialitate; 

e) uneltire, intrigă. 

 

21. Sinonimele corecte ale adjectivului sofistic sunt in varianta:  

a) de la Sofia;  

b) fals, eronat;  
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c) înţelept, inteligent;  

d) adevărat, real;  

e) maiestuos, impunător. 

 

22. Sinonimele corecte pentru crucial sunt în varianta: a) în formă de cruce;  

b) crucificat, răstignit;  

c) hotărâtor, decisiv;  

d) încrucişat, cruciş;  

e) ceresc, astral. 

 

23. Sinonimele corecte pentru caduc sunt toate în varianta: 

a) slab, influenţabil;  

b) comunicativ, sociabil;  

c) curat, pur;  

d) trecător, şubred, care nu mai are putere legală;  

e) insolent, impertinent, obraznic. 

 

 

24. Toate sinonimele pentru fulminant sunt corecte în varianta: 

a) fulgerător, flagrant;  

b) inflamabil, inflamator;  

c) adeziv, lipicios;  

d) violent, provocator, aţâţător;  

e) clar, explicit. 

 

25. Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din varianta: 

a) gâscan, sătean, răţoi;  

b) actriţă, băieţoi, african;  

c) româncă, idealist, vânzătoare;  

d) studentă, comisar, franceză;  

e) bucătăreasă, răţoi, doctoriţă. 

 

26. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele din varianta:  

a) prescripţie, a reveni, anormal;  

b) alfabet, precoce, preîntâmpina;  

c) predecesor, premiant, presupus;  

d) rescriere, revelaţie, registru;  

e) animalic, analfabet, conceptual. 

 

27. Perechile de cuvinte 1. suveran-suzeran; 2. prepoziţie-propoziţie; 3. arbitrar-

arbitral sunt: 

a) toate sinonime;  

b) toate paronime;  

c) 3-antonime;  

d) 1-pleonasme;  

e) toate omonime. 

 

28. Îndepărtare are următoarea structură lexicală: 

a) îndepărta + -re sufix;  

b) în-, de- prefixe, părta- rădăcină; -e sufix;  
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c) în –prefix; de –prefix; părt –rădăcină –a sufix; -re sufix;  

d) în –prefix; depărta –rădăcină –re sufix;  

e) îndepărtar – rădăcină; -e sufix. 

 

29. Există pleonasme în varianta: 

1. A avut loc un summit la vârf; 2. Are şanse favorabile de a reuşi; 3. în  atac frontal; 

4. catar sezonier:  

a) în toate;  

b) în niciuna;  

c) în 2, 3;  

d) în 1, 2;  

e) în 2, 3, 4. 

 

30. O persoană care vorbeşte mult este considerat; 

a) gureş, gurmand, obedient;  

b) gură-cască, empatic, impulsiv;  

c) retoric, extravagant, despotic;  

d) ezoteric, impetuos, năvalnic;  

e) guraliv, locvace, volubil. 

 

31. Apatrid înseamnă;  

a) fără patrie;  

b) părtinitor;  

c) partinic;  

d) patriot;  

e) naţionalist. 

 

 

32. Erudit este antonim cu:  

a) instruit;  

b) ignorant;  

c) coroziv;  

d) elucubrant;  

e) abordabil. 

 

33. Există numai sufixe de agent în varianta: 

a) –ar, -os, -ic, -nic; 

b) –ean, -er, -oaie, -el; 

c) –giu, -easă, -tor, -ar; 

d) –ică, -ie, -iţă, -că; 

e) –cios, -ist, -bil, -ui. 

 

34. Claustrofobie are sensul corect în varianta: 

a) frică de înălţimi;  

b) frică de lumină;  

c) zonă lacustră;  

d) frică, teamă de spaţii închise;  

e) dorinţă de răzbunare. 

 

35. Forfetar are semnificaţia corectă în varianta: 
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a) contribuabil;  

b) convertibil;  

c) exhaustiv;  

d) care se poate susţine;  

e) fixat dinainte la o sumă uniformă. 

 

36. Fortuit are sinonime corecte în varianta: 

a) neprevăzut, inopinat;  

b) forţat, grăbit;  

c) în forţă puternic;  

d) gratuit, gratis;  

e) izbitor, flagrant. 

 

 

37. Busculadă are sinonime corecte în varianta: 

a) ceartă, discordie;  

b) învălmăşeală, înghesuială;  

c) agresiune, atac;  

d) ceaţă, opacitate;  

e) amestec, imixtiune. 

 

38. Sunt scrise corect neologismele din seria: 

a) faximil, facs, excamota, escroca; 

b) facsimil, fax, excamonta, excroca; 

c) faximil, estorca, excroc, fax; 

d) xerox, fax, escroc, escamonta; 

e) ruxac, excroca, faximil, escorta. 

 

39. Neologismul aleatoriu este sinonim cu: 

a) necunoscut;  

b) surprinzător;  

c) incisiv;  

d) discordant;  

e) întâmplător. 

 

40. Cuvântul despărţitor are următoarea structură lexicală: 

a) des – prefix; părţ – rădăcină; i – sufix; - tor – sufix; 

b) despărţi – rădăcină; - tor – sufix; 

c) despărţ – rădăcină; - itor – sufix; 

d) des – prefix; parte – rădăcină; - tor – sufix; 

e) desparţe – rădăcină; - itor – sufix; 

 

41. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din varianta: 

a) binefăcător; fire; nu-mă-uita; rămas bun; 

b) binefacere; plafar; zgârie – nori; despre; 

c) deoarece; anorganic; la revedere; chiar dacă; 

d) fiindcă; Gara de Nord; mai mult ca perfect; inoportun; 

c) concetăţean; mareşal; cascador; Oceanul Îngheţat de Nord; 

 

42. Sunt derivate cu sufixe verbale neologice, toate verbele din varianta: 
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a) a aburi; a glorifica; a ratifica;  

b) a imagina; a organiza; a amputa; 

c) a ironiza; a valorifica; a pietrifica; 

d) a racorda; a aerisi; a cântări; 

e) a plănui; a escorta; a fixa. 

 

43. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) frică, fricos, a înfricoşa, înfricoşător; 

b) bold, imbold, îmboldi, îmboldire; 

c) accent, accentua, accelerat, accesibil; 

d) mână, a înmâna, manual, mânios; 

e) floare, floră, floretă, fluorescenţă. 

 

44. Sunt formate cu sufixul augmentativ – oi, toate cuvintele din seria: 

a) pisoi, oboi, amândoi, măturoi; 

b) băieţoi, butoi, vulpoi, căsoi; 

c) cerboi, măturoi, răţoi, tărăboi; 

d) lădoi, căsoi, măturoi, băieţoi; 

e) cimpoi, oboi, cărţoi, înfoia. 

 

45. Sunt arhaisme toate cuvintele din seria: 

a) flintă, sâneaţă, perjă, harbuz; 

b) aprod, băjenie, sarailie, ţug; 

c) mârşav, ban, căpitan, plai; 

d) vodă, cneaz, rege, ţarină; 

e) ienicer, spahiu, flintă, poştie. 

 

46. Sunt formate prin derivare numai cuvintele din seria: 

a) înfloritor, cumpărături, florărie, a descuraja; 

b) plafar, acar, inerent, imbold; 

c) telefon, amabil, comestibil, evoluţie; 

d) a cânta, a brăzda, veşnic, picior; 

e) preambul, a mâna, mânios, infidel. 

 

 

47. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele din varianta: 

a) a îndatora, a înota, a înjura, a înconjura; 

b) colocatar, a conlucra, a convieţui, supravieţuitor; 

c) concurent, a concepe, precoce, inconştient; 

d) a reveni, a regăsi, a regreta, regiune; 

e)  a remunera, a revoca, a reactualiza, a contribui. 

 

 

48. Cuvintele de bază ale derivatelor: îndepărtare, îndemânatic, descurajator, 

împătimit, sunt: 

a) părt -, mân -, cura -, păt -; 

b) depărta, mâna, descurca, pătimi; 

c) parte, mână, curaj, patimă; 

d) depărtare, îndemână, descuraja, împătimi; 

e) a depărta, a îndemna, a descuraja, a pătimi. 
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49. Au sinonime neologice cuvintele din varianta: 1. rânjet = zâmbet; 2. mânios = 

înfuriat;  

3. sătesc = rural; 4. arvună = acont; 5. ciubuc = bacşiş. 

a) 1, 3;  

b) 1, 2, 4; 

c) niciunul; 

d) 3, 4;  

e) 1, 3, 5. 

 

50. Adjectivul draconic din legi draconice este sinonim cu: 

a) diavolesc; 

b) satanic;  

c) necurat, drăcesc; 

d) nelegitim, ilegal; 

e) sever, excesiv, foarte aspru. 

 

51. Sunt corect folosite cuvintele paronime din seria: 1. Adevărul a fost eludat şi 

acum; 2. Când se eludează o vocală se foloseşte cratima; 3. După douăzeci de ani, 

pedeapsa se prescrie; 4. I-au fost prescrise greşit medicamente: 

a) 1, 2; 

b) 3, 4; 

c) 1, 4; 

d) 2, 3; 

e) 1, 3. 

 

52. Rădăcina cuvântului desfiinţare este: 

a) fi; 

b) fii; 

c) desfi; 

d) fiinţ; 

e) fiinţa. 

 

53. Sunt formate prin conversiune, cuvintele din varianta: 1. Mersul pe jos e sănătos; 

2. Zoe, fii bărbată!; 3. A trecut în nefiinţă; 4. Mai avem de mers doi kilometri; 5. S-a 

întâlnit cu bunul său coleg. 

a) în toate; 

b) în 1, 2; 

c) în 1, 2, 3; 

d) în 1, 5; 

e) în 3, 4, 5. 

 

54. Sunt formate prin conversiune cuvintele din varianta: 1. Binele se uită, răul se ţine 

minte;  

2. Bine faci, bine găseşti; 3. Plângea de înfometat; 4. Foamea e cel mai bun bucătar; 

5. Admiră seninul nopţilor de vară. 

a) în 1, 2, 4; 

b) în 1, 5;  

c) în 1, 2, 5;  

d) în toate; 
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e) în 3, 4, 5.  

 

55. Există sinonime neologice numai în varianta: 1. sărat = salin; 2. necuviinţă = 

obrăznicie:  

3. primejdios = periculos: 4. a stârni = a isca; 5. leac = medicament. 

a) în 1, 2, 5; 

b) în 3, 5; 

c) în 2, 3; 

d) în 1, 2, 3, 5; 

e) în toate. 

 

56. Fac parte din fondul principal lexical toate cuvintele din varianta:  

a) de, de la, primăvară, munte, acasă; 

b) şi, însă, afară, câine, oraş; 

c) ce, plug, pâine, dreptunghi, primar; 

d) pâine, buză, întotdeauna, a voi, cu; 

e) a fi, a avea, casă, din, eu. 

 

57. Paronimul potrivit din contextele: 1. proferează injurii; 2. proliferează injurii; 3. 

tanc petrolifer; 4. tanc petrolier; 5. câmpiile alizee; 6. câmpiile elizee, este în: 

a) în 1, 4, 6;  

b) în 2, 3, 5; 

c) în 1, 2;  

d) în 4, 5; 

e) în toate. 

 

58. Sensul corect al cuvântului xenofobie este cel din varianta: 

a) antisemitism; 

b) ură faţă de străini; 

c) naţionalism; 

d) admiraţie exagerată faţă de străini; 

e) teamă de spaţii închise. 

 

59. Rădăcina cuvântului împărţitor este precizată corect în varianta: 

a) împărţ; 

b) împărţi; 

c) părţ-; 

d) împărţit; 

e) parte. 

 

60. Sunt elemente de argou toate cuvintele din varianta: 

a) mişto, profu, beizadea, păpuşoi; 

b) şase, diriga, ţug, peşcheş; 

c) şogor, baclava, vlădică, şaşiu; 

d) a gini, sticlete, mititica, curcan; 

e) capă, dirigu, crumpenă, piştari. 

 

61. Sunt derivate cu sufixul diminutival – uş / – uşă , toate cuvintele din varianta: 

a) acuş, trepăduş, mătuşă, căuş; 

b) păpuşă, guşă, uşă, lăcătuş; 
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c) ţăruş, bătăuş, ţigănuş, niţeluş; 

d) măgăruş, căţeluşă, mănuşă, bărbătuş, 

e) bebeluş, ţigăruşă, cureluşă, găinuşă. 

 

62. Există cuvinte derivate cu sufixe colective, numai în varianta: 

a) studenţime, făget, cânepişte; 

b) duet, noian, regret; 

c) preoţime, mirişte, tutungerie; 

d) triplet, inişte, tineret; 

e) mulţime, adâncime, fumăraie. 

 

63. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) gaz, a gaza, gazdă, a găzdui; 

b) bun, bunătate, a îmbuna, bunişor; 

c) a opune, opozant, opus, oprtunist; 

d) negru, negreală, negreaţă, negreşit; 

e) regret, a regreta, regretabil, regres. 

 

64. Sinonimul cuvântului insidios este în varianta: 

a) pătrunzător; 

b) invidios; 

c) perfid; 

d) inconsecvent; 

e) insistent. 

 

 

65. Sinonimul cuvântului cutumă este în varianta: 

a) traumă; 

b) care ţine de cultura unui popor; 

c) costum; 

d) obicei; 

e) rezervă. 

 

66. Verbul a ratifica din exemplul: Tratatul a fost ratificat este sinonim cu, 

a) a respinge; 

b) a schimba; 

c) a modifica; 

d) a aproba; 

e) a anula. 

 

67. Mitoman este persoana care: 

a) dă mită; 

b) cere mită; 

c) primeşte mită; 

d) studiază miturile; 

e) denaturează realitatea. 

 

68. Actul prin acre se anuluază răspunderea penală este denumit: 

a) amnistie; 

b) cezură; 
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c) cenzură; 

d) bonificaţie; 

e) evaziune; 

 

69. Paronimul este corect subliniat în varianta: 

a) reflexia/reflecţia luminii; 

b) erupţia/irupţia torentului; 

c) computer friabil/fiabil; 

d) vegetaţie luxurioasă/luxuriantă; 

e) monument impozabil/impozant. 

 

70. Au perechi omonime cuvintele din seria: 

a) corp, cot, timp, percepe; 

b) la, da, dar, ca, scop; 

c) acon, vie, baie, ciubuc; 

d) capră, legat, rănit, purtat, verde; 

e) post, port, cost, tort. 

 

71. Sunt formate cu prefixul con - / com, toate cuvintele din varianta: 

a) comic, comestibil, confort, colabora; 

b) compara, compromite, compensaţie, conduce; 

c) complex, continua, compact, concepe; 

d) convieţui, concetăţean, conlucra, combate; 

e) combustibil, combustie, conlocuitor, context. 

 

72. Comunicare şi comunicaţie sunt cuvinte: 

a) polisemantice; 

b) antonime; 

c) sinonime; 

d) omonime; 

e) paronime. 

 

73. Albastru şi alabastru sunt cuvinte: 

a) paronime; 

b) eufemisme, 

c) omonime; 

d) antonime; 

e) sinonime. 

 

74. Lacom şi lapidar sunt cuvinte: 

a) antonime; 

b) sinonime; 

c) polisemantice; 

d) eufemisme; 

e) sofisme. 

 

75. Stringent este sinonim cu:  

a) răzbunător; 

b) nemilos; 

c) ipotetic; 
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d) neapărat, imperios necesar; 

e) astringent. 

 

76. Alienat din: persoană alienată, are sinonimul corect în varianta: 

a) persoană altruistă; 

b) persoană aliniată la un partid; 

c) persoană nebună; 

d) persoană alintată; 

e) persoană insensibilă. 

 

77. Bibliofil desemnează persoana care: 

a) iubeşte biblia; 

b) are o boală de sânge; 

c) sângeros; 

d) iubeşte cartea; 

e) iubeşte străinii. 

 

78. Cuvântul prolix are sinonimul corect în varianta: 

a) profund; 

b) perfid; 

c) lapidar; 

d) detaliat; 

e) confuz. 

 

79. Prohibiţie are antonimele corecte în varianta: 

a) permisiune, aprobare, permitere; 

b) interzicere, oprire; 

c) exilare, extrădare; 

d) disconfort, neplăcere; 

e) surghiun, domiciliu forţat. 

 

80. Verbul a disipa are sinonimele corecte în varianta: 

a) a aduna, a colecta; 

b) a împrăştia, a risipi; 

c) a denigra; 

d) a acuza, a inculpa; 

e) a radia, a iradia. 

 

81. Sunt cuvinte bază numai cele din varianta: 

a) departe, disproporţie, neajuns, vorbă; 

b) brazdă, a închipui, uşor, firav; 

c) var, dar, a repeta, vânt; 

d) a imagina, posibil, integral, avânt; 

e) recepţie, cald, şcolar, a despărţi. 

 

82. Cuvântul inimaginabil are structura mor … corectă în varianta: 

a) inimagina – rădăcină, bil – sufix; 

b) in – prefix, imagina – rădăcină, abil – sufix; 

c) in – prefix, imagine – rădăcină, abil – sufix; 

d) in – prefix, imagin – rădăcină; -a, bil – sufixe; 
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e) inimagin – rădăcină, abil – sufix. 

 

83. Sensul cuvântului ad-hoc din guvern ad-hoc, este cel din varianta: 

a) arbitrar; 

b) tehnocrat; 

c) diplomatic; 

d) permanent; 

e) pentru un anumit scop; anume. 

 

84. Sunt edrivate cu prefixul a - / an – toate cuvintele din varianta: 

a) apatrid, anorganic, anormal; 

b) anacolut, antreu, apofiză; 

c) antipatic, antenă, analfabet; 

d) anual, analgezi, anodin; 

e) anormal, anod, animal. 

 

85. Sunt derivate cu sufixul – ic toate cuvintele din varianta: 

a) picnic, autentic, puternic; 

b) economic, chimic, anatomic; 

c) critic, polemic, analgezic; 

d) tipic, identic, pustnic; 

e) molatic, zănatic, sălbatic. 

 

86. Proscris are sensul corect numai în varianta: 

a) scris dinainte; 

b) prescurtat; 

c) scos în afara legii; 

d) aprobat, admis; 

e) adulat. 

 

 

87. Fiasco are sinonimul corect în varianta: 

a) fiestă; 

b) festivitate; 

c) filieră; 

d) eşec, insucces; 

e) succes, noroc. 

 

88. Verbele: 1. a inculca şi 2. a inculpa sunt: 

a) sinonime (a culpabiliza); 

b) antonime (1 – a dezvinovăţi, 2 – a acuza); 

c) sinonime (1 – aproba, 2 – a admite); 

d) paronime (1 – a găzdui, a caza, 2 – a învinovăţi); 

e) paronime (1 – a fixa în minte o idee, 2 – a acuza).  

 

89. Vestigiu are sinonimul corect în varianta: 

a) urmă a trecutului; 

b) faimă, celebritate; 

c) vestibul; 

d) vestic, occidental; 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 15 

e) efemer, trecător. 

 

90. În care variantă există numai cuvinte formate prin contopire? 

a) gura leului, concetăţean, liber cugetător; 

b) dreptunghi, fiindcă, întrucât, bunăvoinţă; 

c) antroponime, punct de vedere, deoarece; 

d) însă, aducere – aminte, ochi de pisică; 

e) hipertensiune, alaltăieri, dezgheţ. 

 

91. Sunt derivate atât cu prefix, cât şi cu sufix toate cuvintele din varianta: 

a) avântare, judiciar, xenofob; 

b) antidot, antedată, primărie; 

c) îmbolnăvi, înjosi, inculpare; 

d) desprimăvăra, văratic, nedescris; 

e) prescriere, prefaţă, predestina. 

 

92. Toate cuvintele sunt arhaice în varianta: 

a) zmeu, cotoranţă, ţechin; 

b) armaş, poştalion, împărăteasă; 

c) iatagan, iatac, terchea – berchea; 

d) vodă, ienicer, sâneaţă, bucoavă; 

e) flintă, megieş, a gini, mogâldeaţă. 

 

93. Varianta fără pleonasme este: 

a) comportament bizar; 

b) hidrocentrală cu apă; 

c) alocuţiune scurtă; 

d) happy – end fericit; 

e) avansaţi înainte. 

 

94. Recesiune are sinonimul corect în varianta: 

a) recensământ; 

b) retragere, diminuare temporară; 

c) depresiune nervoasă; 

d) repunere în drepturi; 

e) represiune. 

 

95. Sunt regionalisme toate cuvintele din varianta: 

a) lubeniţă, păpuşoi, mârţoagă; 

b) cloţă, harbuz, smecher; 

c) perjă, brâncă, bolund, copârşeu; 

d) barabulă, necioplit, curechi. 

 

96. Sinonimul corect al cuvântului filantrop este în varianta: 

a) modest, timid; 

b) prietenos, amabil; 

c) insidios, perfid; 

d) mărinimos, darnic; 

e) egoist, laş. 
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97. Cuvântul ultraj are sinonimul corect în varianta: 

a) apreciere, admiraţie; 

b) atac, agresiune; 

c) admonestare, ripostă; 

d) neînţelegere, dezacord; 

e) ofensă, jignire. 

 

98. Există numai cuvinte omonime în varianta: 

a) membru, râs, linx; 

b) acru, ogor, poartă; 

c) complement, masă, caz; 

d) blană, vlădică, nene; 

e) vatră, carte, strănepot; 

f) vie, cer, tuş. 

 

99. Sunt derivate cu prefixele: co-, con-, com-, toate cuvintele din seria: 

a) concav, convex, coopera, coaliţie; 

b) comasa, constrânge, combatant, colateral; 

c) codaş, cocoaşă, contopire, conţopist; 

d) colac, colocatar, completa, conduită; 

e) coechipier, compact, concis, conducător. 

 

100. Există numai cuvinte polisemantice în varianta: 

a) acid, strung, omoplat; 

b) bun, suculent, grâu, ofensă; 

c) bun, a face, a conduce, a trata; 

d) vas, ramură, fruct, etate; 

e) a prescrie, logaritm, frază, comportament. 

 

101. Peremptoriu are sinonimul corect în varianta: 

a) incert; 

b) inadecvat, nepotrivit; 

c) dezagreabil, neplăcut; 

d) evident, neîndoielnic; 

e) imperios, nesigur. 

 

102. Sunt toate sufixe de agent, numai în varianta: 

a) –ar, -tor, -ic, -ist; 

b) –et, -el, -iv, -nic; 

c) –ar, -aş, -iţă, -ică; 

d) –an, -os, -tor, -utor; 

e) –ar, -aş, -tor, -er, -giu. 

 

103. Sunt derivate numai cu sufixe colective toate cuvintele din seria: 

a) studenţime, tineret, apăraie, inişte; 

b) înălţime, brădeţ, păpuriş, detaşament; 

c) frunziş, turmă, mirişte, prostie; 

d) prostime, mulţime, lăţime, grosime; 

e) cânepişte, tutungerie, grădinărit, cireadă. 
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104. Există numai sufixe de agent în varianta: 

a) –iţă, -oi, -er, -uţă; 

b) –ist, -ar, -aş, -er; 

c) –tor, -el, -ean, -că; 

d) –et, -aş, -ist, -ic; 

e) –easă, -ar, -os, -aş; 

 

105. Sunt toate sufixe diminutivele numai în varianta; 

a)-işor, -uc, -ar, -oi; 

b)-an, -el, -iv, -ic; 

c)-uleţ, -icică, -ică, -aş; 

d)-uş, -ioară, -iţă, -andru; 

e)-el, -os, -ucă, -uţă;  

 

106. Sunt derivate cu prefixul des-/dez- toate cuvintele din varianta: 

a) destin, dezavua, dezbate, descompune; 

b) desculţ, desăra, deznoda, despărţi; 

c) dejuca, desprinde, destoinic, dezbina; 

d) dezdoi, destinde, dezrobi, dezvălui;  

e) dezastru, dezosare, desant, desen.  

 

107. Există cuvinte arhaice numai în varianta: 

a) ţechin, cheş, isprarnic, piparcă; 

b) armaş, flinţă, ciubuc, emul; 

c) ortac, ocoş, logofăt, argat; 

d) prefect, flintă, arcaş, voievod;  

e) armie, poştalion, paharnic, ienicer. 

 

108. Sunt regionalisme toate cuvintele din varianta: 

a) cloţă, ogheal, curechi, ghezaş; 

b) lubeniţă, fain, mişto, perjă; 

c) ţug, copaie, poplon, uică; 

d) prunc, nat, diriga, maică;  

e) ocoş, beteag, apel, crumpenă. 

 

109. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) fi, fiinţă, desfiinţa, fizic; 

b) copil, copilaş, a copilări, copilărie; 

c) mână, a înmâna, manual, mâncăcios; 

d) alb, a albi, a înălbi, albină; 

e) scrie, scris, scrisoare, descrie, scrimă. 

 

110. Sunt corecte enunţurile din varianta: 

1
o
 Pentru tratament mergem în staţie (a)/ staţiune(b). 

2
o
 Am consultat direcţia (a) direcţiunea (b) şcolii într-o problemă. 

3
o
 Are o reacţiune (a)/ reacţie(b) ciudată faţă de noi. 

4
o
 Un tren petrolifer (a)/ petrolier (b) a trecut a trecut prin gară. 

a) în 1
o
,2

o
(a); în 3

o
,4

o
 (b); b) în 1

o
,3

o
(a);  în 2

o
(b), în 4

o
(a); c)în toate(b); d) în 1

o
, 2

o
(b), 

în 3
o
(a); în 4

o
(b); e) în 1

o
,2

o
,3

o
,4

o
(a) 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 18 

111. Este corect enunţul numai în varianta: 

a) Pentru purtarea lui exemplară i-a făcut o concesiune. 

b) Între copii şi părinţi există legături familiare. 

c) Ea este originală din Vrancea. 

d) Incidentul din tren va fi judecat de colegiul arbitral. 

e) O machetă frumoasă îmbracă pardoseală. 

 

112. Cuvântul anxietate are sinonimul corect în varianta:  

a)alergie;  

b)obedienţă;  

c)anvergură;  

d)empatie;  

e)angoasă. 

 

113. Cuvântul vivacitate are sinonimul corect în varianta:  

a)agerime,  

b)trăinicie;  

c)bogăţie;  

d)insinuare;  

e) senectute;   

 

114. Structura morfematică a cuvântului dezghiocare este: 

a) dez-(prefix); ghioc (rădăcină); -are(sufix) 

b) dez-(prefix); ghioc(rădăcină); -a, -re(sufixe) 

c) dezghioc (rădăcină);  -a, -re(sufixe) 

d) dezghioc(rădăcină); -are(sufix) 

e) dezghioca(rădăcină); -ie(sufix) 

 

115. Structura morfematică a cuvântului: dezaburizare este: 

a)dezaburiza(rădăcină); -re(sufix) 

b)dez-(prefix); aburiza(rădăcină); -re(sufix); 

c)dez-(rădăcină); abur(rădăcina); -iza, -re(sufix); 

d)dez-(prefix); aburiza(rădăcină); -re, -(sufix); 

e)dezaburiz(rădăcină); -re(sufix). 

 

116. Există cuvinte antonime numai în varianta: 

a)perfid, insidios; 

 b)arid, steril;  

c)contract, contact;  

d)perfid, franc;  

e) linx, râs; 

 

117. Sinonimul cuvântului caustic este în varianta:  

a)malefic;  

b)benefic;  

c)cu multă sodă;  

d)salin;  

e) ironic. 

 

118. Perechea de cuvinte colector-corector sunt: 
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a) paronime;  

b)antonime;  

c)omonime;  

d) polisemantice;  

e)pleonasme 

 

119. Aparţin fondului principal lexical toate cuvintele din varianta: 

a) bun, a face, deseară, astăzi;  

b) câine, a fi, la, iarbă; 

c) bărbat, ceresc, eu, verde; 

d) cal, pe, loc, infecţie;  

e) corect, vin, posibil, a prigoni. 

 

120. Cuvântul răscroială este format cu: 

a)sufixul-ală;  

b)prefixul răs-, şi sufixul –ălă;  

c)prefixul răs- şi sufixul –eală;  

d) prefixul răs- şi sufixul –ială;  

e) cu sufixul –ă 

 

121. Cuvintele ienicer şi pivnicer sunt: a) neologisme;  

b) antonime;  

c)polisemantice;  

d) arhaisme;  

e) cuvinte de argou. 

 

122. Cuvintele caritate-calitate sunt:  

a) sinonime;  

b)antonime;  

c)pleonastice;  

d)paronime;  

e) sofisme. 

 

123. Sinonimul cuvântului morbid este în varianta: 

a)mortal;  

b) nociv; toxic;  

c)avid;  

d)narcotic;  

e) bolnăvicios 

 

124. Sunt derivate cu sufixul-ie toate cuvintele din varianta: 

a) organizaţie, veselie, farfurie, mândrie; 

b) reflexie, bucurie, mânie, albie; 

c) nebunie, ortoepie, calorie, reverie; 

d) discordie, audiţie, sinonime, felie; 

e) dărnicie, antonime, bucurie, duşmănie. 

 

125.  Structura morfemetică a cuvântului despărţitor este corectă în varianta: 

a)des-(prefix); părt(rădăcina); i-, tor(sufixe) 

b)despărţ(rădăcină); -i, -tor (sufixe) 
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c)despărţi(rădăcină); -tor(sufix) 

d)des-(prefix); părţi(rădăcină); -tor(sufix) 

e)des-(prefix); părţit(rădăcină); -or(sufix) 

 

126. Sunt derivate cu prefixul de –toate cuvintele din varianta: 

a)desăra, denumi, degrabă, defunct; 

b)decalcifia, deveni, decupla, denatura; 

c)defect, declara, depărta, denatura; 

d)deseară, devreme, desculţ, demonic; 

e)delapida, deveni, democrat, delăsa. 

 

127. Are sinonim neologic numai cuvântul din varianta: 

a)uşuratic=afemeiat, iubăreţ; b) hazliu=de râs; c)a premări=a elogia; 

d)călătorie=drumeţie; e) mândru=îngâmfat 

 

128. Are sinonim neologic numai cuvântul din varianta: 

a)amânare=tărăgănare;  

b) steag=standard;  

c) încărunţit=albit;  

d) a uimi=a stupefia;  

e)otrăvitor=dăunător; 

 

129. Cuvântul a estorca are sensul de: 

a)a elimina;  

b)a extirpa;  

c)a anula;  

d)a repatria,  

e)a obţine ceva prin şantaj; 

 

130. Componentele cuvintelor xenofob şi xenofobie au sensul de: 

a)xeno-(străin) ; -fob(frică, ură), -fil(iubitor) ; 

b)xeno-(xerox); fob şi –fil(copie); 

c)xeno-(străin) ; -fob şi –fil(ură) ; 

d)xeno-(străin) ; -fob şi -fil(simpatic) ; 

e)xeno-(autohton); fob şi –fil(antipatic); 

 

131. Cuvintele 1
o
insolent şi 2

o
insolit au sensurile şi sunt: 

a)1
o
,2

o
 insolvabil(sinonime) ; 

b)1
o
 însorit, 2

o
 surprinzător (paronime); 

c)1
o
 însorit ; 2

o
 umbrit, noros(antonime) ; 

d)1
o
 obraznic ; 2

o
 neobişnuit (paronime) ; 

e)1
o
 nepoliticos ; 2

o
 anormal (paronime) ; 

 

132. Sinonimul pentru cronofag este în varianta 

a) cronicar,  

b) anticar,  

c) care studiază cronicele 

d)care studiază timpul,  

e) consummator de timp; 
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133. Sinonimul cuvântului posibil este în varianta: 

a)care poate fi supus la,  

b)care poate pasa ; 

c)care poate fi acceptat ; 

d)impunător; 

e)impozant; 

 

134. Sensul cuvântului apostilă este cel din varianta: 

a)cuvânt stilizat ; 

b)rezoluţie scrisă pe un raport ; 

c)ariditate, desecare ; 

d)ştampilă ; 

e)erată ; 

 

135. Cuvintele solitar –solidar sunt : 

a) sinonime; 

b) antonime; 

c) paronime; 

d) polisemantice; 

e) pleonastice; 

 

136. Antonimul cuvântului bravură este în varianta : 

a)cutezanţă ; 

b)abnegaţie ; 

c)ipocrizie ; 

d)laşitate; 

e)impetuozitate; 

 

137. Fac parte din familia cuvântului faţă, toate cuvintele din varianta: 

a)faţă, feţişoară, înfăţişa, faţetă ; 

b)făţos, făţiş, făţarnic, înfăţişa, faţetat ; 

c)făţărnicie, înfăţişare, făţuire, fiţuică ; 

d)făţuire, fiţos, înfăţa, fatidic ; 

e)feţişoare, făţiş, făţărnicie, făţui. 

 

138. Structura morfematică a cuvântului prelungire este corectă în varianta : 

a)pre-(prefix) ; lung(rădăcină) ; -i, -re(sufixe) ; 

b)prelung(rădăcină) ; -i ; -ie(sufixe) ; 

c)prelung(rădăcină) ; -ire(sufix) ; 

d)prelungi(rădăcină) ; -re(sufix) ; 

e)pre-(prefix), lungi(rădăcină) ; -re(sufix). 

 

139. Există numai sufixe verbale neologice în varianta : 

a)-iza,-isi,-a ; 

b)–iza, -ifica, -iona ; 

c)-iona, -ui, -i; 

d)-ifica, -âi, -ni; 

e)-iza, -iona, -isi; 

 

140. Toate sufixele sunt adverbiale numai în varianta: 
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a)-iş,-este,-ic; 

b)-iv, -ic, -mente; 

c)-iş, -os, -el; 

d –mente, -andru, -an, 

e –iş,- âş, -mente 

 

141. Varianta fără pleonasme este: 

a)revenire periculoasă; 

b)conlucrare împreună; 

c)prezumţie de nevinovăţie; 

d)a surveni pe neaşteptate ; 

e)ortografie corectă ; 

 

142. Varianta fără pleonasme este : 

a)arivist parvenit ; b)scurtă alocuţiune ; c)burlac necăsătorit ; d)pericol iminent ; 

e)zănatic de minte. 

 

143. Varianta fără pleonasme este :  

a)comportare remarcabilă ;  

b)a reedita din nou ;  

c)aroganţă impertinentă ;  

d)a vocifera cu glas tare ;  

e)ritm cadenţat ; 

 

144. Varianta fără pleonasme este : 

a)tânăr adolescent ; 

b)rit catolic ; 

c)bancnotă de hârtie ; 

d)servilism slugarnic ; 

e)summit la vârf. 

 

145. Varianta fără pleonasme este: 

a)caligrafie frumoasă; 

b)avansaţi mai în faţă ; 

c)seism puternic ; 

d)pridvor exterior ; 

e)şansă favorabilă. 

 

146. Sunt derivate cu prefixul a-/an- toate cuvintele din varianta: 

a)amoral, aritmic, anorganic, abataj; 

b)analfabet, afront, apatrid, antic; 

c)abiotic, anormal, abdica, aliniat; 

d)apolitic, analfabet, anormalitate, amoral; 

e)anodin, animozitate, anaerob, anual. 

 

147. Sunt derivate cu prefixul pre- toate cuvintele din varianta: 

a)prezice, premier, preface; 

b)prescrie, presupunere, preşedinte; 

c)prenatal, prevedea, precum; 

d)predispoziţie, precar, precipitaţie; 
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e)predestine, prevedea, preşcolar; 

 

148. Sunt derivate cu prefixul răz-/răs- toate cuvintele din varianta: 

a)răzbate, răspândi, răzgândi; 

b)răsad, răscoli, răzui; 

c)răzuire, război, răspunde; 

d)răsplăti, răpune, răzui; 

e) răspoimâine, război, răsuflat; 

 

149. Sunt derivate cu prefixul în-/îm- toate cuvintele din varianta: 

a)împreună, împerechea, îmbuna; 

b)închipui, îmbolnăvi, împărţi; 

c)înjunghia, împietri, înalt, 

d)înarma, înălţa, împletici; 

e)împărat, îmbuiba, încotro. 

 

150.  Structura morfematică a cuvântului îmbelşugare este: 

a) îm-(prefix); belşug (rădăcină); -a, re-sufixe 

b) îmbelşug(rădăcină); -a, -re(sufixe); 

c) îm-(prefix)belşug (rădăcină); -are(suffix); 

d) îm-(prefix), belşuga( rădăcină), -re(suffix); 

e) îmbelşuga(rădăcină), -re(sufix). 

 

151. Sunt formate prin conversiune toate cuvintele într-un dintre variante: 

1
o
 El este alesul inimii. 

2
o
 Admir seninul nopţilor de vară. 3

o
 Marele om s-a impus şi acum. 

4
o
 Pe seninul cer nu plutea niciun nor. 

5
o
 El a fost ales preşedinte. 

a) în toate; b)în 1
o
,2

o
; 

c) în 3
o
,4

o
;  

d) în niciuna;  

e)în 1
o
,2

o
,4

o
,5

o
. 

 

152. Sunt formate prin conversiune toate cuvintele subliniate numai din varianta : 1
o
 

Binele se uită repede. 2
o
 Mult rău a făcut la viaţa lui. 3

o
 El este un om de bine. 4

o
 A 

reuşit graţie efortului. 5
o
 Casa are un intrând. 

a)în niciuna ;  

b)în toate ;  

c)în 1
o
,2

o
,4

o
,5

o
 ;  

d)în 3
o
 ;  

e)în 1
o
,5

o
. 

 

153. Sunt formate prin conversiune toate cuvintele subliniate din varianta :1
o
 Zoe, fii 

bărbat ! 2
o
 S-a supărat foc. 3

o
 A cerut foc pentru ţigară. 4

o
 A procedat conform 

obiceiului. 5
o
 Vine acasă noaptea târziu. 

a)în toate ;  

b)în niciuna ;  

c)în 1
o
,2

o
 ;  

d) în 1
o
,2

o
,4

o
,5

o
 ;  

e)în 1
o
,2

o
,3

o
,5

o
. 
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154. Sunt formate prin conversiune toate cuvintele subliniate numai din varianta: 1
o
 Îi 

admira şi acum verdele ochilor săi. 2
o
 Verdele lan se legăna sub soare. 3

o
 Întâi 

gândeşti şi apoi vorbeşti. 4
o
 De omul rău să te fereşti. 5

o
 Iarna ninge şi îngheaţă. 

a)în niciuna;  

b)în 2
o
,3

o
,4

o
;  

c)în 2
o
,4

o
;  

d)în 1
o
,5

o
;  

e)în 1
o
,3

o
,5

o
;  

 

155. Sunt formate prin abreviere toate cuvintele din seria:  

a) plafar, Navrom, CFR;  

b) PNL, ROMTELECOM, autogară;  

c)SRL, TAROM, telecomandă;  

d) ceferist, aragaz, standby;  

e)PSD, RDS, omnipresent. 

 

156. Sunt formate prin compunere toate cuvintele numai în varianta: 

a)dreptunghi, patrulater, ţinere de minte;  

b)Târgu-Jiu, binevoitor, cumsecade;  

c)nu-mă-uita, habar n-am, casă de piatră;  

d) primăvară, electrocardiogramă, festivitate;  

e)decimetru, decembrist, anotimp. 

 

157. Nu există niciun cuvânt derivat decât în varianta : 

a) fundiţă, baniţă, altor; 

b)lăptişor, mirişte, tractor; 

c) avion, tractor, mirişte; 

d) lopătar, expune, meschin; 

e) tractorist, ţeapăn, posibil. 

 

158. Toate cuvintele sunt monosemantice numai în varianta: 

a)termometru, cap, curent ;  

b)centimetru, bun, codru ; 

c)carte, gură, supersonic ; 

d)romb, centimetru, strung ;  

e)pian, vas, eprubetă. 

 

159. Toate cuvintele sunt monosemantice numai în varianta: 

a)ceai, arc, membru ; 

b)enciclopedic, faţă, trac ; 

c)agricol, arie, a consulta ;  

d)circular, dreptunghi, binom ;  

e) monom, alcalin, omonim. 

 

160. Structura morfematică a cuvântului împiedicare este corectă în varianta : 

a)împiedic(rădăcină) ; -are(sufix) ;  

b)împiedica(rădăcină) ; -re(sufiX) ; 

c)îm-(prefix) piedică(rădăcină) ; -re(sufix) ; 

d)împiedic(rădăcină); -a(sufix); -re(sufix); 
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e)îm-(prefix); piedic(rădăcină); -a, -re(sufixe). 

 

161. Există numai cuvinte de jargon în varianta: 

a)bonsoar, soarea, ambeta ;  

b)star, starletă, monoclu ;  

c)darling, schepsis, poplan; 

d)peşcheş, happy-end, pa;  

e)pension, libret, mahăr. 

 

162. Există numai cuvinte de jargon în varianta: 

a)bai-bai, servus, etui ; 

b)monşer, demoazelă, ambeta ; 

c)maltrata, radios, subterfugiu ; 

d)lider, avangardist, epitolă ;  

e)malnutrit, en gros, summit. 

 

163. Există cuvinte compuse prin contopire numai în varianta :  

a) colocatar, analgezice, miocard 

b)fiindcă, fiică, retroperspectivă 

c)niciodată, alaltăieri, malformaţie 

d)înspre, anotimp, desprindere 

e)hidrocentrală, anormalitate, hipertensiune. 

 

164. Sensul cuvântului a degreva este corect în varianta: 

a)a părăsi greva; 

b)a participa la grevă; 

c)a refuza ideile greviştilor ; 

d)a reduce, a suprima sarcinile care revin unei persoane ;  

e)a împovăra o persoană cu sarcini. 

 

165. Sensul cuvântului mercurial este corect în varianta: 

a)legat de ziua de miercuri ; 

b)comercial ; 

c)vamal ; 

d)meniu ; 

e)listă de preţuri afişată în perete. 

 

166. Sensul corect al verbului a refula este cel din varianta: 

a)a respinge, a înăbuşi o dorinţă; 

b)a distra; 

c)a epata; 

d)a simpatiza; 

e)a agrava ; 

 

167. Varianta fără pleonasme este : 

a)a coborî în jos ; 

b)a aboli sclavia ; 

c)a reveni iar ; 

d)a împietri ca stana ;  

e)alienat mintal. 
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168. Există derivate cu hipo-(antonim)al lui hiper, doar în varianta 

a) hipocratic; 

b) hipocorist; 

c) hipocalcemie; 

d) hipofag; 

e) hipofiza. 

 

169. Sunt derivate atât cu prefixe, cât şi cu sufixe toate cuvintele din varianta: 

a)imposibil, inactivitate, analfabetism; 

b)important, adoraţie, extracţie; 

c)evazionism, impenetrabil, auditiv; 

d)imposibilitate, conlocuitor, îndurerat; 

e)reactive, analgesic, alfabetism. 

 

170. Sunt derivate atât cu sufixe, cât şi cu prefixe toate cuvintele din varianta: 

a)alfabetic, anacronic, reanaliza; 

b)producere, proferare, injurie; 

c)dezacordat, defilare, refulare; 

d)decapita, infecţios, recalcitrant; 

e)informativ, inoportunitate, dezagreabil. 

 

171. Structura morfematică a cuvântului dezlănţuire este corectă în varianta: 

a)dez-(prefix); lănţ(rădăcină); -ui, re(sufix); 

b)dezlănţui(rădăcină); -re(sufix); 

c)dezlănţ(rădăcină); -ui, -re(sufixe); 

d)dezlănţ(rădăcină); -uire(sufix); 

e)dez-(prefix) lănţui(rădăcină); -re(sufix). 

 

172. Dintre cuvintele: 1
o
 colaborator; 2

o
 dreptunghi; 3

o
 eternitate; 4

o
 plafar; 5

o
 

perfectul simplu sunt formate prin derivare numai cele din varianta: 

a) în 1
o
,4

o
; 

b) în 1
o
,3

o
; 

c) în 2
o
, 5

o
; 

d)niciunul; 

e)toate; 

 

173. Dintre cuvintele: 1
o
 floarea soarelui; 2

o
 nu-mă-uita; 3

o
 hectolitru; 4

o
 niciodată; 

5
o
 mărul lui Adam sunt formate prin compunere numai cele din varianta: 

a)1
o
,5

o
; 

b)1
o
,2

o
,5

o
; 

c)toate; 

d)3
o
,4

o
; 

e)1
o
,4

o
. 

 

174. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele numai în varianta: 

a)prefera; preface; propoziţi; 

b)realitate; reveni; redescoperi; 

c)retardat, repaus; înnoi;  

d)înnoda; împăca; răzbuna; 
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e)răspuns; prefera; propune. 

 

175. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele numai în varianta: 

a)înnota, înscrie, costumaţie; 

b)deznodământ, dezbinare, deseară; 

c)deseori, debil, desăra; 

d)democraţie, reţinere, retină; 

e)împodobi, îngrăşa, compromite; 

 

176. Sensul cuvântului mizantrop este corect în varianta 

a)ursuz, nesociabil; 

b)fără miză; 

c)mizerabil; 

d)căruia îi place mizeria morală; 

e)cu miză mare; 

 

177. Substantivul călătorie este format de la cuvântul de bază:  

a) cale – cu sufixele –ător, -i, -ie; 

b)călători – cu sufixul –ie; 

c)călător- cu sufixul –ie; 

d)călă – cu sufixul –torie;  

e)cal – cu sufixul –tor, -ie; 

 

178. Cuvântul pluvial se referă semantic la: 

a)apă; 

b)ploaie; 

c)fluviu; 

d)o parte a capului;  

e) numele unei boli; 

 

179. Cuvântul erudiţie are antonimul corect în varianta: 

a)ştiinţă; 

b)avariţie; 

c)ignoranţă; 

d)empatie; 

e)restricţie; 

 

180. Cuvântul pauperitate are antonimul corect în varianta: 

a)sărăcie; 

b)indulgenţă; 

c)naivitate; 

d)bogăţie; 

e)strălucire; 

 

181. Cuvântul pedant are sinonimul corect în varianta: 

a) perdant; 

b)dezordonat; 

c)vigilent; 

d)meticulos; 

e)formalist; 
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182. Cuvântul reactualizare are structura morfematică: 

a)re-(prefix); actualiza(rădăcină); -re(sufix); 

b)re-(prefix); actual(rădăcină); -iza, -re(sufixe); 

c) reactual(rădăcină); -iza, -re(sufixe); 

d)reactualiza(rădăcină); -re(sufix); 

e)re-(prefix) actualiz(rădăcină); -re(sufix); 

 

183. Sunt formate cu sufixe augmentative toate cuvintele din seria: 

a)căsoi, trifoi, maimuţoi; 

b)păpuşoi, oloi, puşcoi; 

c)flăcăiandru, fătoaie, lădoi; 

d)băieţandru, oaie, leandru; 

e)picioroange, muşoroi, băieţoi; 

 

184. Sunt formate cu sufixe diminutivele toate cuvintele din varianta: 

a)altiţă, scufiţă, găluşcă; 

b)matriţă, linguriţă, uşiţă; 

c)căţeluş, arcuş, suiş;  

d)viţeluşă, băieţaş, păpuşică; 

e)mămică, băieţel, cărăuş; 

 

185. Nu există niciun cuvânt derivat în varianta. 

a)albire, albină, albitură; 

b)căpuşă, mătuşă, cureluşă; 

c)a micşora, a reduce, pojghiţă; 

d)căniţă, căuş, program; 

e)mămică, băieţel, cărăuş; 

 

186. Sunt formate cu sufixe colective toate cuvintele din varianta: 

a)moşierime, nucet, cânepişte; 

b)lăcăraie, tineret, pajişte; 

c)aglomeraţie, rufăraie, frunzar; 

d)frunziş, grăpiş, fumăraie; 

e)studenţime, frăgezime, tineret; 

 

187. Teritoriul locuit de o anumită etnie, dar înconjurat de teritoriul  unei alte etnii se 

numeşte: 

a)autonomie locală; 

b)enclavă; 

c)rezervaţie;  

d) şovinism; 

e)lagună; 

 

188. Sinonimul cuvântului acribie este cel din varianta: 

a)trufie, infatuare; 

b)tupeu, obrăznicie; 

c)exactitate, rigurozitate; 

d)inadvertenţă, nepotrivire; 

e)obedienţă, umilinţă; 
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189. Cuvântul altruism are antonimul corect în varianta: 

a)nepotism; 

b)favoritism; 

c)bunăvoinţă; 

d)egoism; 

e)fanatism; 

 

190. Sensul cuvântului abulic este cel din varianta: 

a)alcolic; 

b)îndrăzneţ, curajos; 

c)meschin; 

d)activ, dinamic; 

e)nehotărât, lipsit de voinţă; 

 

191. Toate cuvintele sunt polisemantice numai în varianta: 

a)vas, cap, a trata; 

b)picior, ochi, sublim, 

c)a urma, vârstă, a acuza; 

d)a judeca, a apăra, imun; 

e)a câştiga, moş, a demonstra; 

 

192. Sunt derivate cu sufixe de agent toate cuvintele din varianta: 

a)arcaş, fruntaş, mărginaş; 

b)tapiţer, poştaş, barcagiu; 

c)cititor, actor, navetist; 

d)culegător, obositor, luminos; 

e)şcolar, lunar, muscular; 

 

193. Sunt formate prin abreviere toate cuvintele din varianta: 

a)aeroport, autonom, aprozar; 

b)HIV, penelist, hipodrom;  

c)BRD, plafar, modarom; 

d)Navrom, FMI, fotomodel; 

e)SRI, gerontolog, Vodafone; 

 

194. Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din seria: 

a)curcan, muntean, cioroi; 

b)actriţă, căpriţă, săteancă; 

c)olteancă, mămucă, stâncă; 

d)comisoaie, vulpoi, croitoreasă; 

e)hangiţă, pompiţă, doctoriţă; 

 

195. Sunt derivate cu sufixe diminutivele toate cuvintele din varianta: 

a)năsuc, bursuc, cărţulie; 

b)căţeluşă, mănuşă, păpuşă; 

c)vânticel, băieţel, inel; 

d)mioară, surioară, vioară; 

e)aripioară, ineluş, tinerică; 
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196. Cuvintele albastru şi alabastru sunt: 

a) paronime; 

b)omonime; 

c)sinonime; 

d)antonime; 

e)cuvinte polisemantice; 

 

197. Cuvintele abuz şi exces sunt. 

a)antonime; 

b)sinonime; 

c)paronime; 

d)polisemantice; 

e)omonime; 

 

198. Cuvintele a învesti şi a investi sunt:  

a)antonime; 

b)sinonime; 

c)paronime; 

d)omonime; 

e)cuvinte polisemantice; 

 

199. Sensul corect al cuvântului implacabil este cel din varianta: 

a)nepliabil; 

b)neplacat; 

c)neplăcut; 

d)neîndurat, neînduplecat; 

e)nepotolit; 

 

200. Cuvântul encomiastic are sinonimul în varianta: 

a)religios, sacru; 

b)economic, redus; 

c)abscons, insidios; 

d)laudativ, elogois;  

e)comic, ilar, 

 

201. Fac parte din fondul principal lexical toate cuvintele din seria: 

a) casă, pâine, alb, a fi;  

b) unul, a preda, albeaţă, înspre;  

c) acum, spre, până la, fire;  

d) rău, pe, de la, deseară;  

e) urât, a face, a preface, caniculă; 

 

202. Cuvântul limbă din exemplele: 1
0
 Ştie multe limbi., 2

0
 A scos limba la tine., 3

0
 

Împărat peste mai multe limbi., este:  

a) sinonim;  

b) polisemantic;  

c) omonim;  

d) antonim;  

e) pleonasm; 
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203. Sinonimele sunt cuvintele: 

a) cu aceeaşi formă şi sens opus;  

b) cu formă apropiată şi sens diferit;  

c) cu formă diferită şi sens apropiat sau indentic;  

d) cu formă diferită şi sens opus ;  

e) cu aceeaşi formă şi sens diferit; 

 

204. Cuvântul subliniat din exemplul: Avea doi copii: o fată şi un fecior. este sinonim 

cu: 

a) flăcău;  

b) tânăr, june;  

c)  lacheu;  

d) fiu, băiat;  

e) valet; 

 

205. Sunt sinonime cuvintele din varianta: 

a) a corecta, a controla;  

b) a corecta, a greşi;  

c) a corecta, a corela;  

d) a corecta, a corobora;  

e) a corecta, a îndrepta; 

 

206. Sinonime neologice pentru zăpuşeală sunt numai în varianta: 

a) caniculă;  

b) arşiţă, dogoare;  

c) vipie;  

d) năduşeală;  

e) pripeală; 

207. Antonimele sunt cuvintele: 

a) cu aceeaşi formă şi sens opus;  

b) cu formă diferită şi sens opus ;  

c) cu formă apropiată şi sens diferit;  

d) cu formă diferită şi sens apropiat sau indentic;  

e) cu aceeaşi formă şi sens diferit; 

 

208. Sinonime argotice ale cuvântului hoţ sunt numai cele din varianta: 

a) pungaş, şarlatan;  

b) pezevenchi, tâlhar;  

c) şuţ, manglitor;  

d) lotru, fur;  

e)  haiduc, prădător; 

 

209. Sinonimul popular pentru leneş este: 

a) dulghiş;  

b) tembel;  

c) indolent;  

d) puturos;  

e) apatic; 

 

210. Sunt paronime numai cuvintele din seria: 
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a) mut, muţenie;  

b) a muta, mutare;  

c) mut, mutant;  

d) mutabil, mutulică;  

e) mut, mutual; 

 

211. Sunt paronime toate cuvintele din varianta: 

a) a solicita, solicitare;  

b) solicitare, solicitudine;  

c) solicita, solitudine;  

d) a solicita, a cere;  

e) a solicita, a saluta; 

 

212. Sunt paronime toate cuvintele din varianta: 

a) a stimula, stimulator;  

b)  a stimula, a simula;  

c)  a stimula, a intensifica;  

d) a stimula, a mima;  

e) ) a stimula, a stipula ; 

 

213. Omonimele sunt definite corect în varianta: 

a) cu formă apropiată şi înţeles opus ;  

b) cu formă diferită şi înţeles opus;  

c) cu aceeaşi formă şi înţeles diferit;  

d) cu aceeaşi formă şi înţeles opus ;  

e) cu formă diferită şi înţeles apropiat sau identic; 

 

214. Cuvintele coş, port realizează relaţii de: 

a) sinonimie;  

b) polisemie;  

c) antinomie;  

d) omonimie;  

e) pleonastice; 

 

215. Cuvintele din varianta temerar, temător sunt: 

a) sinonime;  

b) antonime;  

c) pleonasme;  

d) omonime;  

e) paronime; 

 

216. Sunt neologisme toate cuvintele din seria: 

a) salariu, frontal, a venera, televizor;  

b) mamă, matern, prunc, conductă;  

c) ginere, admirativ, fântână, cadou;  

d) dar, apeduct, patern, papa;  

e) hotar, oraş, stradă, televizor; 

 

 

217. Cuvintele de bază ale derivatelor biruinţă, măicuţă sunt: 
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a) bir, mai;  

b) birui, maică;  

c) biruire, măici;  

d) birică, maic;  

e) biruit, măicuţ; 

 

218. Rădăcina cuvintelor încremeni, îngrămădi este corect identificată numai în 

varianta: 

a) cremeni, grămezi;  

b) cremen, îngrămăd;  

c) cremene, grămadă;  

d) încremen, îngrămăd;  

e) cremen, grămădi; 

 

219. Rădăcina cuvintelor înmuguri, mărunţică este: 

a) înmugur, măr;  

b) muguri, mărun;  

c) mugurire, mărunţi;  

d) mugur, mărunt;  

e) mugure, mărunţit; 

 

220. Rădăcina cuvintelor duşmănesc, puţinică este corect identificată numai în 

varianta: 

a) duş, puţ;  

b) duşmăne, puţi;  

c) duşman, puţini;  

d) duşmănesc, puţini;  

e) duşmăn, puţin; 

 

221. Structura morfematică a cuvântului împăciuitor este: 

a) îm- (prefix); păc(i); -ui, -tor (sufix);  

b) îm- (prefix); pac(e) (rădăcina); -itor (sufix);  

c) împăci (rădăcina); -tor (sufix) ;  

d) împăc (rădăcina); -iui; -tor (sufix)  ;  

e) îm- (prefix); păciui (rădăcina); -tor (sufix); 

 

222. Structura morfematică a cuvântului înfăţişare este: 

a) înfăţişa (rădăcina); -re (sufix);  

b) în- (prefix); făţ (rădăcina); -iş, -a, -re (sufixe);  

c) înfăţiş (rădăcina); -are (sufix);  

d) înfăţiş (rădăcina); -a, -re (sufixe) ;  

e) în- (prefix); făţişa (rădăcina); -re (sufix) ; 

 

223. Sinonime neologice pentru nevinovat sunt toate din varinata: 

a) neştiutor, naiv;  

b) neprihănit, credul;  

c) candid, ingenuu;  

d) feciorelnic, inocent;  

e) cast, neîntinat; 
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224. Cuvintele faţă, vatră realizează fiecare relaţii: 

a) sinonimice;  

b) antonimice;  

c) pleonastice;  

d) polisemantice;  

e) omonimice; 

 

225. Sinonime neologice pentru cuvântul înviorare  sunt numai în varinata: 

a) refacere, înnoire;  

b) împrospătare, aerobică;  

c) însufleţre, îndemn;  

d) reîmprospătare, prefacere;  

e) redresare, reviriment; 

 

226. Sufixele –tor şi –ist  sunt: 

a) substantivale şi adjectivale;  

b) numai substantivale;  

c) numai adjectivale;  

d) substantivale şi adverbiale ;  

e) numai verbale; 

 

227. Sunt sufixe diminutivale toate din varianta: 

a) –el, -iş, -eală, -inţă ;  

b) –icel, -aş, -uţă. -ucă;  

c) –icel, -ic, -eţe, -aş;  

d) –uş, -ar, -iţă, -atură;  

e) –ime, -nic, -işor, -ică; 

 

228. Sunt toate sufixe substantivale numai cele din varianta: 

a) –ar, -eţe, -iş;  

b) –inţă, -ătură, -mente;  

c) –eală, -ime, -ie;  

d) –el, -iş, -andru ;  

e) -işor, -os, -işte; 

 

229. Sunt toate sufixe substantivale numai cele din varianta: 

a) –mente, -ui, -iţă;  

b) –ătură, -et, -os ;  

c) –oaie, -esc, -enţă;  

d) –i’ă, -ism, -toare;  

e) –ământ, -eşte, -ism; 

 

 

230. Sunt monosemantice toate cuvintele numai în varianta: 

a) flexiune, masă, înainte;  

b) lentilă, masculin, război;  

c) acord, iamb, a aduna;  

d) termen, ochi, propoziţie;  

e) sintagmă, predicat, feminin; 
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231. Sunt monosemantice toate cuvintele numai în varianta: 

a) juristconsult, iamb, dicţionar;  

b) maşă, sună, pact;  

c) tratat, grup, complex;  

d) figurant, cât, apropiat;  

e) ochi, lampadar, circulaţie; 

 

232. Sunt antonime numai cuvintele din varianta:  

a) tulbure, turbure;  

b) tulbure, liniştit;  

c) tulbure, neclar;  

d) tulbure, vag;  

e) tulbure, lin; 

 

233. Sunt paronime numai cuvintele din varianta:  

a) linie, a linia;  

b) linie, cratimă;  

c) a linia, a alinia;  

d) aliniat, alineat;  

e) a linia, a sublinia; 

 

234. Se formează antonime prin adăugarea prefixelor la toate cuvintele din varianta: 

a) a divorţa, calm, a urî;  

b) îngust, lacună;  

c) just, normal, posibil;  

d) copt, prealabil, lagună;  

e) avantaj, a iubi, a aprinde; 

 

235. Cuvintele care, vie au perechi:  

a) sinonime;  

b) antonime;  

c) polisemantice;  

d) omonime;  

e) pleonastice; 

 

236. Sunt arhaisme toate cuvintele numai în varianta: 

a) argat, cătuşă, a colcăi;  

b) bazilică, maslu, parodică;  

c) arnăut, locotenent, barcă;  

d) băjenie, vistier, vornic;  

e) işlic, armaş, căpitan; 

 

237. Sunt regionalisme toate cuvintele numai din varianta: 

 

a) ai, burţă, chel;  

b) golumb, pântece, a ciupi;  

c) temeleu, muiere, usturoi;  

d) iuţică, poplon, a vopsi;  

e) paplon, hulub, curechi; 
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238. Aparţin jargonului toate cuvintele numai din varianta: 

a) pamplezir, fifti-fifti, darling;  

b) musiu, husar, abandon;  

c) demoazelă, mersi, alde;  

d) alevoa, ţaţă, palavre;  

e) niscai, poplon, bonjur; 

 

239. Aparţin jargonului toate cuvintele numai din varianta: 

a) maman, comedie, lila;  

b) şarmat, tujur, faivocloc;  

c) bonsoir, parolă, preget;  

d) rezon, acord, baclava;  

e) psihi-miu, mercenar, mason; 

 

240. Sunt formate cu sufixe de agent toate cuvintele din varianta: 

a) arcaş, albeaţă, albinărit;  

b) impostor, străjer, auditoriu;  

c) lenjereasă, acar, învăţătoare;  

d) obositor, căuş, lăcătuş;  

e) oltenesc, brutărie, morar; 

 

241. Există numai sufixe verbale în varianta: 

a) –a, -oi, -ni;  

b) –ni, -işa, -nic;  

c) –ăni, -i, -e;  

d) –iza, -isi, -iona;  

e) –miza, -i, -a; 

 

242. Sunt formate atât cu sufixe, cât si cu prefixe toate cuvintele din varinta: 

a) deschide, căpetenie, reeducat;  

b) inepţie, inadecvat, despărţitor;  

c) pătimaş, îndărădnic, reanimat;  

d) deseară, imaginabil, imposibil;  

e) inegalitate, despărţire, impracticabil; 

 

243. Structura morfematică a cuvântului desfrunzire este: 

a) des- (prefix); frunz-(rădăcină); -i, -re (sufixe);  

b) des- (prefix); frunză-(rădăcină); -i, -re (sufixe);  

c) desfrunz-(rădăcină); -i, -re (sufixe);  

d) desfrunzi (rădăcină);  -re (sufix);  

e) des- (prefix); frunzi (rădăcină); -re (sufix); 

 

244. Sunt derivate cu prefixul arhi- cuvintele din varianta: 

a) arhipeleag, arhivă;  

b) arhiplin, arhicunoscut;  

c) arhivar, arhivistică;  

d) arhitect, arhiloc;  

e) arhitectură, arhitectonic; 

 

245. Sunt derivate cu prefixul extra-  toate cuvintele din varianta: 
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a) extractiv, extrăda;  

b) extracţie, extravaganţă;  

c) extraordinar, extrabugetar;  

d) extrage, extrădare;  

e) extras, extrapolare; 

 

246. Sunt derivate cu prefixul com- numai cuvintele din varianta: 

a) comanda, complex;  

b) combustibil, comestibil;  

c) comitet, combinezon;  

d) combate, compatriot;  

e) compliment, comparabil; 

 

247. Sunt derivate cu prefixul in- numai cuvintele din varianta: 

a) incinera, invers;  

b) inunda, incursiune;  

c) instanţă, insular;  

d) ingrat, invada;  

e) inapetenţă, indecent; 

 

248. Sunt derivate cu prefixul in- numai cuvintele din varianta: 

a) incoerent, inofensiv;  

b) insulă, insolaţie;  

c) indemnizaţie, ingrat;  

d) indicator, incident;  

e) indice, inspector; 

 

249. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din varianta: 

a) curmeziş, al doilea, târâş-grăpiş ;  

b) totuna, cumva, ceea ce;  

c) de vreme ce, din când în când, arar;  

d) doi şi un sfert, de-a dreptul, vorbă de bine;  

e) treisprezece, bou cu coarne, apă de ploaie; 

 

250. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din varianta: 

a) fiindcă, cu stare;  

b) rochie de ocazie, triunghi;  

c) după-amiază, bunăvoinţă;  

d) extraterestru, ultramodern;  

e) casă de cultură, rea de plată; 

 

251. Sunt compuse toate cuvintele din varianta: 

a) zi de zi, pierde-vară;  

b) drum de ţară, nu-mă-uita;  

c) te miri ce, de-a latul;  

d) binefacere, prim-plan;  

e) de multe ori, odată; 

 

252. Sunt derivate cu prefixul stră-  toate cuvintele din varianta: 

a) străduinţă, strămoş;  
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b) străjui, străin;  

c) străveziu, strălucitor;  

d) strădanie, străpunge;  

e) străbate, strănepot; 

 

253. Sunt derivate cu prefixul sub- toate cuvintele din varianta: 

a) subretă, subiect;  

b) subsol, sublinia;  

c) subaltern, subzista;  

d) subteran, subofiţer;  

e) subvenţie, subsuoară; 

 

254. Sunt derivate cu prefixul sub- toate cuvintele din varianta: 

a) subacvatic, subordin;  

b) substantival, subintitula;  

c) subjonctiv, subordonat;  

d) subvenţiona, subfebril;  

e) subcarpatic, subsecvent; 

 

255. Sunt derivate cu prefixul re- toate cuvintele din varianta: 

a) recipisă, recoltabil;  

b) recicla, recopia;  

c) reface, regla;  

d) remaniere, recent;  

e) remiză, repune; 

 

256. Sunt derivate cu prefixul pre-  toate cuvintele din varianta: 

a) prefera, premiat;  

b) prelată, preţios;  

c) prelungire, premilitar;  

d) preaviz, predicat;  

e) precipitaţie, precumpăni; 

 

257. Sunt derivate cu prefixul răs-/răz-  toate cuvintele din varianta: 

a) răzui, războinic;  

b) răbătător, răstigni;  

c) răsti, răţoi;  

d) răzgândi, răstălmăci;  

e) răspundere, răsări; 

 

258. Sunt derivate cu prefixul răs-/răz-  toate cuvintele din seria: 

a) răsăritean, răscroi;  

b) răsfoi, răspuns;  

c) răsfierbe, răsădi;  

d) răscoace, răstoacă;  

e) răzbuna, răzgândi; 

 

259. Sunt derivate cu prefixul trans-  toate cuvintele din varianta: 

a) transoceanic, transforma;  

b) transparenţă, transpiraţie;  
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c) transdanubian, transcedental;  

d) transperant, transă;  

e) transportabil, transfer; 

 

260. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) bun, bunătate, a îmbuna, bunic, bundă, bundiţă ;  

b) gard, gărduleţ, a îngrădi, îngrădire;  

c) cuvânt, cuvinţel, a cuvânta, cuvios, preacuvios;  

d) gest, a gesticula, gesticulare, gestant, gestaţie;  

e) verde, verdeaţă, a înverzi, verdict; 

 

261. Au valoare superlativă toate prefixele din seria: 

a) ante-, inter-, prea-;  

b) ultra-, an-, super-;  

c) arhi-, supra-, super-;  

d) supra-, sub-, trans-;  

e) hiper-, extra-, trans-; 

 

262. Sunt derivate cu prefixul post-  toate cuvintele din varianta: 

a) post-mortem, postament;  

b) postbelic, post-restant;  

c) postdata, postelnic;  

d) postpunere, postliceal;  

e) postură, postmeridian; 

 

263. Sunt derivate cu sufixe adjectivale  toate cuvintele din varianta: 

a) posibil, sincer;  

b) curios, osos;  

c) necesar, muscular;  

d) comestibil, variabil;  

e) puternic, obositor; 

 

264. De la cuvântul pădure obţinem cuvinte noi prin derivare numai cu sufixele din 

seria: 

a) –ie, -el, -a;  

b) –iza, -ime, -inţă;  

c) –ar, -os, -i;  

d) –et, -ică, -ăraie;  

e) –ifica, -ui, -eală; 

 

265. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din varianta: 

a) convieţui, consătean, dezinformare;  

b) exclus, impus, posibil;  

c) untdelemn, încât, bunăvoinţă;  

d) plafar, aerobică, urât;  

e) concis, concluzie, concludent; 

 

266. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din varianta: 

a) destinaţie, despot;  

b) destăinui, deslipi;  
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c) tustrei, cocostârc;  

d) despre, desprinde;  

e) despotism, desuet; 

 

267. În care variantă toate sufixele sunt numai adjectivale? 

a) –eşte, -iş, -oi;  

b) –ime, -an, -andru;  

c) –esc, -al, -bil;  

d) –ui, -aş, -îş;  

e) –ică, - mente, -âu; 

 

268. În care variantă există numai sufixe colective: 

a) –erie, -ar, -eşte;  

b) –ime, -enţă, -itate;  

c) –işte, -easă, - er;  

d) –ime, -et, -işte;  

e) –inţă, -ar, -ie; 

 

269. Structura morfematică a cuvântului încrezător este: 

a) în- (prefix); crez (rădăcină); -ător (sufix);  

b) în- (prefix); cred (rădăcină); -tor (sufix) ;  

c) încrez (rădăcină); -ător (sufix);  

d) în- (prefix); crede (rădăcină); -tor (sufix);  

e) încreză (rădăcină); -tor (sufix); 

 

270. Structura morfematică a cuvântului prelungitor este: 

a) pre- (prefix); lungi (rădăcină); -tor (sufix);  

b) pre- (prefix); lung (rădăcină); -i, -tor (sufixe) ;  

c) prelung (rădăcină); -itor (sufix);  

d) prelungi (rădăcină); -itor (sufix);  

          e) prelungit (rădăcină); -or (sufix); 

 

271. Structura morfematică a cuvântului învăluitoare este: 

a) în- (prefix); văl (rădăcină); -uire (sufix) ;  

b) învăluit (rădăcină); -oare (sufix);  

c) în- (prefix); văl (rădăcină); -ui, -toare (sufixe);  

d) în- (prefix); văl (rădăcină);  -toare, (sufix);  

          e) învăluitor (rădăcină); -e (sufix); 

 

272. Sunt derivate cu sufixul –oi toate cuvintele din varianta: 

a) noroi, cotoi;  

b) amândoi, greoi;  

c) vulpoi, tărănoi;  

d) trifoi, muşuroi;  

          e) răţoi, binevoi; 

 

273. În care variantă există doar sufixe diminutivale: 

a) –el, -uşcă, -icea;  

b) –inţă, -iţă, -uc;  

c) –os, -icel, -uţ;  
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d) –uţă, -işor, -ime;  

          e) –ică, -uliţă, -ean; 

 

274. În care variantă toate cuvintele sunt derivate doar cu prefixul pre-? 

a) pretenţie, preget;  

b) prelegere, preşedinţie;  

c) preveni, pretins;  

d) precugeta, precumpăni;  

          e) precizie, prefix; 

 

275. Structura morfematică a cuvântului prevestitoare este: 

a) pre- (prefix); vestitoar (rădăcină); -e (sufix);  

b) pre- (prefix); vesti (rădăcină); -tor, -e (sufixe) ;  

c) pre- (prefix); vest (rădăcină); -itoare (sufix);  

d) pre- (prefix); vest (rădăcină); -i, -toare (sufixe);  

          e) prevesti (rădăcină); -toare (sufix); 

 

276. În are variantă toate cuvintele sunt derivate cu prefixul ante-? 

a) antebraţ, antecedent;  

b) antreu, anteriu;  

c) antedata, anterioritare;  

d) amtemeridian, antevorbitor;  

          e) anteversie, antenă; 

 

277. În are variantă toate cuvintele sunt derivate cu prefixul anti-? 

a) anticipa, anticameră;  

b) anticariat, antică;  

c) antibiotic, anticipare;  

d) antilopă, anticipaţie;  

          e) antitanc, antiaerian; 

 

278. Fac parte din aceeaşi familie toate cuvintele din varianta: 

a) familie, familial, familiar, familiarizare ;  

b) fascina, fascinaţie, fascinant, fascicol;  

c) cale, a călători, călător, călătorie, cal;  

d) cald, căldură, a încălzi, calorifer, calm;  

          e) des, deseori, adeseori, îndesi, îndesat; 

 

279. În care variantă există construcţii pleonastice: 

a) ceai de tei;  

b) pilaf de orez;  

c) piure de cartofi;  

d) apă de ploaie;  

          e) bâzâit de albine; 

 

280. Adjectivul partizan are antonimul corect în varianta: 

a) adept;  

b) discipol;  

c) rival;  

d) partinic;  
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          e) inoportun; 

 

281. Antonimul cuvântului repulsie  este cel din varianta: 

a) dezgust;  

b) dizgraţie;  

c) impuls;  

d) atracţie pentru cineva sau ceva;  

          e) respingere pentru cineva sau ceva ; 

 

282. Antonimul corect al cuvântului advers este cel din varianta: 

a) ploaie în rafale;  

b) invers;  

c) agresiv;  

d) repulsie;  

          e) revers; 

 

283. Antonimul corect al cuvântului provizoriu este cel din varianta: 

a) temporal ;  

b) temporar;  

c) aprovizionat;  

d) care aduce provizii;  

          e) definitiv, categoric; 

 

284. Sinonimul corect al cuvântului mediator este cel din varianta: 

a) intermediar, mijlocitor;  

b) meditator;  

c) avocat, apărător;  

d) vinovat, culpabil;  

          e) median; 

 

285. Sinonimul corect al verbului a media este cel din varianta: 

a) a face media;  

b) a mijloci, a intermedia o înţelegere;  

c) a transmite la radio sau televiziune;  

d) a calma, a linişti;  

          e) a apăra un inculpat; 

 

286. Antonimul corect al cuvântului inhibiţie este cel din varianta: 

a) prohibiţie;  

b) indispoziţie;  

c) excitaţie, stimulare;  

d) inchiziţie, acuzaţie;  

          e) dispoziţie, aşezare; 

 

287. Antonimul corect al cuvântului efemer este cel din varianta: 

a) efeminat;  

b) euforic;  

c) temporar, provizoriu;  

d) etern, veşnic;  

          e) viabil, durabil; 
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288. Sinonimul corect al verbului a demoraliza este cel din varianta: 

a) a moraliza;  

b) a denatura;  

c) a aduce acuze cuiva;  

d) a încuraja, a stimula;  

          e) a deprima, a descuraja; 

 

289. În are variantă există construcţii pleonastice: 

a) a reveni din nou;  

b) a trage la poartă;  

c) a şuta în gol;  

d) a da pe dinafară;  

          e) a aprinde de la foc; 

 

290. În care variantă există numai cuvinte din argou?  

a) huidumă, a duhni;  

b) biştari, a gini;  

c) musiu, dovleac;  

d) pintenog, lubeniţă;  

          e) iordan, năsfiros; 

 

291. În care variantă există numai cuvinte populare?  

a) diblă, tron;  

b) a meşteri, chil;  

c) mâţă, mârtan;  

d) bojdeucă, răcan;  

          e) fasoleală, cotoi; 

 

292. Antonimul corect al cuvântului meschin se află în varianta: 

a) josnic, nesuferit;  

b) laş, trădător;  

c) influenţabil;  

d) mărinimos, nobil;  

          e) misogin; 

 

293. Antonimul corect al cuvântului profan este: 

a) admirator al unei persoane;  

b) fanatic;  

c) credul, încrezător ;  

d) fatalist;  

          e) cunoscător, iniţiat; 

 

294. Antonimul cuvântului retrograd este corect numai în varianta: 

a) retroradat;  

b) admirator al modei retro;  

c) conservator, demodat;  

d) laş, josnic;  

          e) progresist, înaintat; 
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295. Sinonimul cuvântului prohibiţie este corect numai în varianta: 

a) interdicţie, restricţie;  

b) progres, dezvoltare;  

c) animozitate;  

d) profunzime, adâncime;  

          e) procesiune, cortegiu; 

 

296. Sinonimul corect al cuvântului profet este numai în varianta: 

a) credincios, creştin;  

b) proroc, prezicător;  

c) ascet, pustnic;  

d) platonic;  

          e) arhanghel, demon; 

 

297. Sinonimul corect al cuvântului privilegiu este: 

a) protector, apărător;  

b) ofertă;  

c) supraveghere, priveghi;  

d) prerogativă, avantaj;  

          e) refuz, dezacord; 

 

298. Sinonimul corect al cuvântului recrudescenţă este: 

a) proferare;  

b) cruzime;  

c) înrăutăţire, intensificare;  

d) răutate, sadism;  

          e) acalmie, linişte; 

 

299. Sinonimul corect al cuvântului reflecţie este în varianta: 

a) reflex;  

b) reacţie, replică;  

c) automatism;  

d) cuget, părere, meditaţie;  

          e) alinare, împăcare, refugiu; 

 

300. Sinonimul corect al cuvântului remuneraţie este în varianta: 

a) renumărare, numărare;  

b) remuşcare, regret;  

c) spor, câştig;  

d) înflorire, împrospătare;  

          e) retribuţie, plată; 

 

301. În care dintre variante niciun cuvânt nu este derivat cu prefixe: 

a) a preţui, postelnic, a rătăci; 

b) a răzui, a răstălmăci, arăci; 

c) a refuza, a reveni, postăvărie; 

d) a recupera, a revedea, teleguţă; 

e) a redacta, a redata, a se război. 

 

302. În care dintre variante toate cuvintele derivate cu sufixul aş au sens peiorativ? 
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a) păgubaş, codaş, copilaş; 

b) scriitoraş, volumaş, directoraş; 

c) poştaş, mijlocaş, arcaş; 

d) fruntaş, directoraş, armaş; 

e) păunaş, cosaş, fluieraş. 

 

303. În care dintre variante există numai cuvinte derivate cu sufixe gramaticale: 

a) franceză, gălbează, a brăzda; 

b) a chinui, bărbătesc, a repeta; 

c) fumează, reuşesc, creează; 

d) fetiţă, munceşte, vitejeşte; 

e) a albi, a încorona, a asculta. 

 

304. În care dintre variante toate cuvintele sunt derivate cu sufixul de agent aş? 

a) fruntaş, puşcaş, îngeraş; 

b) băieţaş, arcaş, fluieraş; 

c) luntraş, copilaş, abraş; 

d) năsturaş, scriitoraş, butonaş; 

e) poştaş, cosaş, arcaş. 

 

305. Sinonimul corect al cuvântului condescendenţă este cel din varianta: 

a) respect; 

b) influenţă negativă; 

c) agresivitate; 

d) antipatie; 

e) atitudine binevoitoare faţă de un inferior. 

 

306. În care dintre exemplele: 

1
0
 Lui i se acordă(1) acordează(2) premiul 

2
0
 Muşchii se contractă(1) se contractează(2) 

3
0
 Greviştii manifestă(1) manifestează(2) în faţa Parlamentului 

a) 1
0
 1, 2

0
 1, 3

0
 2; 

b) 1
0
 1, 2

0
 1, 3

0
 1; 

c) 1
0
 1,2; 2

0
 1,2; 3

0
 1,2; 

d) 1
0
 2, 2

0
 2, 3

0
 2; 

e) 1
0
 2, 2

0
 1, 3

0
 1. 

 

307. În care dintre variante toate cuvintele sunt derivate cu prefixe? 

a) demodat, a răspunde, a contribui; 

b) a convieţui, a împăca, a desconsidera; 

c) a descotorosi, parazitar, important; 

d) a provoca, a proscrie, prostie; 

e) reostat, reprogramare, a refuza. 

 

308. În care dintre variante niciun cuvânt nu este derivat cu sufixul augmentativ oi: 

a) fătoi, căsoi, lădoi; 

b) ciocoi, năsoi, bărbătoi; 

c) croi, trifoi, gunoi; 

d) furcoi, tărăboi, război; 

e) cimpoi, tărăboi, măldăroi. 
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309. În care dintre variante cele două cuvinte sunt antonime: 

a) iluzie / aluzie; 

b) chetă anchetă; 

c) a costa / a acosta; 

d) a minţi /a dezminţi; 

e) astru / dezastru. 

 

310. În care dintre variante cele două cuvinte sunt antonime? 

a) a prima / a deprima; 

b) cerb / acerb; 

c) front / afront; 

d) a seca / a diseca; 

e) cuplare /decuplare. 

 

311. În care dintre variante niciun cuvânt nu este derivat cu sufixul diminutival iţă: 

a) prepeliţă, actriţă, suliţă; 

b) doctoriţă, fetiţă, umbriţă; 

c) căpriţă, codiţă, căpiţă; 

d) suliţă, măgăriţă, notiţă, 

e) funtiţă, actriţă, grădiniţă. 

 

312. În care dintre variante toate cuvintele sunt derivate cu sufixul diminutival iţă: 

a) fustiţă, căpiţă, perniţă; 

b) notiţă, guriţă, costiţă; 

c) rămăşiţă, frunzuliţă, codiţă; 

d) cobiliţă, costiţă, fetiţă; 

e) funtiţă, actriţă, grădiniţă. 

 

313. Sunt derivate cu sufixe şi cu prefixe toate cuvintele din varianta: 

a) răsfăţare, întâmpinare, preocupare; 

b) răspundere, prescriere, suspectare; 

c) a închipui, răspopire, răstălmăcire; 

d) întrebare, răscolire, provizoriu; 

e) îmbogăţire, nebunie, examinare. 

 

314. Aparţin aceleiaşi familii toate cuvintele din varianta: 

a) orb, a orbi, orbitor, orbită; 

b) gest, a gesticula, gestic, gestant; 

c) vorbă, vorbitor, a vorbi, vornic; 

d) alb, a albi, albire, albituri; 

e) mare, a mări, mărişor, maritim. 

 

315. Fac parte din fondul principal lexical toate cuvintele din varianta: 

a) cireaşă, cozoroc, colaborator; 

b) cocoş, a lua, telefon; 

c) antenă, a fi, chiuvetă; 

d) a vedea, nepot, cinema; 

e) a lua, eu, mână. 
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316. În care dintre variante perechile de cuvinte sunt paronime? 

a) înserare – inserare; 

b) somn –domn; 

c) mândru – orgolios; 

d) apropiat – îndepărtat; 

e) soare – sare. 

 

317. În care dintre exemple cuvântul este corect folosit: 

1
0
 alternanţă(1) / alternare(2);vocalică 

2
0
 activitate celebrală(1) /cerebrală(2) 

3
0
 misiune oficială(1)  oficioasă(2) 

a) 1
0
 2, 2

0
 2, 3

0
 1; 

b) 1
0
 1, 2

0
 2, 3

0
 1; 

c) 1
0
 2, 2

0
 2, 3

0
 2; 

d) 1
0
 1, 2

0
 1, 3

0
 1; 

e) 1
0
 1, 2

0
 1, 3

0
 2. 

 

318. În care dintre variante cuvântul este corect folosit? 

1
0
 babetă(a) /bavetă(b) 

2
0
 a-şi pierde cunoştinţa)a) / conştiinţa(b) 

3
0
 negaţia(a) / negarea(b) vinovăţiei 

a) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 

b) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

c) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 b; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

319. Forma corectă a cuvintelor: 

1
0
 repercursiune(a) / repercusiune(b) 

2
0
 surescitant(a) / surexcitant(b) 

3
0
 cazino(a) / cazinou(b) este în varianta: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

c) 1
0
 b, 2

0
 a,b; 3

0
 a, b; 

d) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 

e) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a. 

 

320. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toate cuvintele din varianta: 

a) frică, fricos, neînfricat, înfricoşa; 

b) brusc, a brusca, bruscare, brutalitate; 

c) a vedea, vedere, prevedere, revedea, vendetă; 

d) bun, bunişor, a îmbuna, bundiţă; 

e) a duce, a reduce, a produce, duce. 

 

321. În care dintre exemplele: 

1
0
 dependenţă(a) /dependinţă(b) de medicamente 

2
0
 virtuos(a) / virtuoz(b) al pianului 

3
0
 pericol iminent(a) / imanent(b), paronimul este corect folosit: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 
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c) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 a; 

e) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 b. 

 

322. În care dintre exemplele: 

1
0
 alineat(a) / aliniat(b) /alienat(c)la un partid 

2
0
 motivul invocat(a) / evocat(b) 

3
0
 şedere temporară(a) / temporală(b), paronimul este corect folosit: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 c; 

c) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 c; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 b, c. 

 

323. Forma corectă a cuvintelor din exemplele: 

1
0
 aşează(a)/  aşază(b); 

2
0
 înoda(a)/ înnoda(b); 

3
0
 aranjază(a)/ aranjează(b) este cea din varianta: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 

c) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

324. Forma corectă a cuvintelor din exemplele: 

1
0
 agrea(a) / agreia(b) / agreea(c) 

2
0
 facsimil(a) / faximul(b)  

3
0
 fax(a) / facs(b), este în varianta: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

c) 1
0
 c, 2

0
 a, 3

0
 b; 

d) 1
0
 c, 2

0
 b, 3

0
 a; 

e) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a. 

 

325. În care dintre exemplele: 

1
0
 Ei au emigrat(a) / imigrat(b) din ţară 

2
0
 Va apare(a) / va apărea(b) mâine 

3
0
 Bea wisky(a) / whisky(b) cu gheaţă 

a) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

b) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 

c) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 

d) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

326. În care dintre exemplele: 

1
0
 filmul se turnează(a) / se toarnă(b) 

2
0
 în ceea ce priveşte(a) / în ceea ce privesc(b) discuţiile anterioare 

3
0
 era plin de solicitare(a) / solicitudine(b) faţă de noi? 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 
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c) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 a; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

327. Cuvântul imanent are sinonimul în varianta: 

a) eminent; 

b) iminent; 

c) intrinsec, permanent; 

d) superficial, efemer; 

e) imergent. 

 

328. În care dintre exemplele: 

1
0
 delincvenţă(a) / delicvenţă(b) 

2
0
 se simte frustat(a) / frustrat(b) 

3
0
 oprobriu(a) / oprobiu(b) / opropriu(c) cuvântul este corect scris: 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 c; 

c) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 a; 

d) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

329. În care dintre variante există o formulare pleonastică? 

1
0
 Operele studiate au aceeaşi trăsătură comună 

2
0
 Preferă mai bine să rămână 

3
0
 Au studiat vestigiile trecutului 

4
0
 În studiourile Buftea se turnează un film 

a) în toate; 

b) în nici una; 

c) în 1
0
, 2

0
; 

d) în 2
0
, 3

0
; 

e) în 1
0
, 2

0
, 3

0
. 

 

330. Sunt formate prin schimbarea valorii gramaticale cuvintele subliniate din 

exemplele: 

1
0
 Mersul pe jos e sănătos 

2
0
 Mai avem mult de mers până acasă 

3
0
 Nu are o vedere prea bună 

4
0
 În acele locuri, vânatul era interzis 

a) 1
0
, 4

0
; 

b) în toate; 

c) în nici una; 

d) în 2
0
, 3

0
; 

e) în 3
0
, 4

0
. 

 

331. În care dintre variante toate cuvintele aparţin aceleiaşi familii? 

a) greu, greutate, greoi, a îngreuna, grefă; 

b) drept, a îndrepta, îndreptar, îndreptăţi, îndreptare; 

c) mână, a înmâna, manual, înmânare, mânie; 

d) a genera, generare, generator, degenerare, degeaba; 

e) germene, a germina, germinativ, germinaţie, ger. 
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332. Structura morfematică a cuvântului: îmbogăţire este corect precizată în varianta: 

a) îm(prefix), bogăţi(rădăcină), re(sufix); 

b) îmbogăţ(rădăcină), i, re(sufixe); 

c) îm(prefix), bogăţire(rădăcină); 

d) îm(prefix), bogăţ(rădăcină), i, re(sufixe); 

e) îmbogăţ(rădăcimă), ire(sufix). 

 

333. În care dintre variante există numai cuvinte bază: 

a) mărturie, martor, a dispreţui; 

b) hrană, număra, gând; 

c) pomană, a urî, a dori; 

d) a păşi, lumină, păpuşă; 

e) pas, număr, sunet. 

 

334. Sinonimul corect al verbului a interpela este corect în varianta: 

a) a pune întrebări cuiva asupra unei chestiuni; 

b) a acuza de o infracţiune; 

c) a ancheta un caz de corupţie; 

d)  a interpola; 

e)  a amâna o hotărâre judiciară. 

 

335. Sinonimul corect al cuvântului interpolare este cel din varianta: 

a) acţiune a interpolului; 

b) inserare, introducere de cuvinte într-un text; 

c) întrebare adresată în Parlament; 

d) corectare a unui manuscris; 

e) hotărâre judecătorească definitivă. 

 

336. Sinonimul corect al cuvântului punitiv este cel din varianta: 

a) purificator; 

b) puritan; 

c) pedepsitor; 

d) volitiv; 

e) coerent. 

 

337. Alegeţi varianta în care cuvintele sunt corecte: 

1
0
 A dat dovadă de multă bunăvoinţă(a) / bună-voinţă(b) 

2
0
 A venit de bunăvoie(a) / bună-voie(b) 

3
0
 Nu totdeauna dă dovadă de bună-cuviinţă(a) / bunăcuviinţă(b) / bunăcuvinţă(c) 

a) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 c; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

c) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 c; 

d) 1
0
 a, 2

0 
b, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a. 

 

338. În care dintre exemplele: 

1
0
 (a) Purtarea lui m-a scos din fire (b) A scos din fire un ghem mare 

2
0
  (a) Pentru a te ajuta se dă şi peste cap (b) La ora de sport s-a dat peste cap de trei 

ori 
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3
0
 (a) A dat pe faţă cu cremă (b) A dat pe faţă toată minciuna, unităţile frazeologice 

subliniate au sens figurat: 

a) în 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

b) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

c) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 b; 

d) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, b; 2

0
 a, 3

0
 a, b. 

 

339. Antonimul corect al cuvântului virtual este cel din varianta: 

a) real; 

b) vicios; 

c) posibil, ireal; 

d) virtuos; 

e) involuntar. 

 

340. Antonimul corect al cuvântului septentrional este cel din varianta: 

a) boreal, nordic; 

b) meridional, sudic; 

c) apusean, vestic; 

d) oriental, estic; 

e) văratic, estival. 

 

341. Antonimul corect al cuvântului indigen este cel din varianta: 

a) băştinaş, aborigen; 

b) ambigen; 

c) alogen, străin; 

d) alofon, bilingv; 

e) indolent, leneş. 

 

342. Antonimul corect al cuvântului amonte este cel din varianta: 

a) deal; 

b) alpin; 

c) montan; 

d) aval; 

e) muntos. 

 

343. Antonimul corect al cuvântului altruism este cel din varianta: 

a) truism; 

b) sinceritate; 

c) invidie; 

d) dinamism; 

e) egoism. 

 

344. Sunt sinonime toate cuvintele din varianta: 

a) ascuns, criptic, ocult; 

b) a cerceta, a descoperi, a inova; 

c) cauză, mobil, imobil; 

d) dornic, generos, auster; 

e) paşnic, placid, versatil. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 52 

345. Sunt sinonime toate cuvintele din varianta: 

a) ilustru, faimos, anodin; 

b) a chibzui, a gândi, a cugeta; 

c) avantaj, beneficiu, doleanţă; 

d) a pretinde, a solicita, a revindeca; 

e) profit, câştig, daună. 

 

346. Cuvintele versatil - schimbător sunt: 

a) antonime; 

b) omonime; 

c) sinonime; 

d) polisemantice; 

e) pleonastice. 

 

347. Cuvintele drastic - sever sunt: 

a) antonime; 

b) omonime; 

c) polisemantice; 

d) sinonime; 

e) eufemisme. 

 

348. Cuvintele subliniate din exemplul:  Munţii noştri aur poartă / Noi cerşim din 

poartă-n poartă sunt: 

a) eufemisme; 

b) sinonime; 

c) antonime; 

d) omonime lexicale; 

e) omonime lexico-gramaticale. 

 

349. Cuvintele subliniate din exemplul: Maică-ta de-i vie, spune-i ca să vie / Sus în 

deal la vie, sunt: 

a) omonime lexico-gramaticale; 

b) omonime lexicale; 

c) un cuvânt polisemantic; 

d) sinonime; 

e) paronime. 

 

350. Cuvintele subliniate din exemplele:  

1
0
 Ea sare tot mai sus  

2
0
 Pune sare în bucate sunt: 

a) sinonime; 

b) omonime lexico-gramaticale; 

c) omonime lexicale; 

d) paronime; 

e) un cuvânt polisemantic. 

 

351. Cuvântul masă din exemplul:  

1
0
 Masa este din lemn de stejar 

2
0
 Masa de oameni se deplasa cu greu 

a) un cuvânt polisemantic; 
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b) un sinonim; 

c) un omonim; 

d) un paronim; 

e) un eufemism. 

 

352. Cuvintele a desena - a desemna sunt: 

a) antonime; 

b) sinonime; 

c) omonime lexicale; 

d) paronime; 

e) omofone. 

 

353. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 Vis a părut totul 

2
0
 Vi s-a părut totul aievea sunt: 

a) sinonime; 

b) antonime; 

c) paronime; 

d) omonime lexicale; 

e) omofone. 

 

354. Cuvintele subliniate din exemplul: S-au dus cu toţii la masă sau  au rămas cu 

toţii aici sunt: 

a) omofone; 

b) omografe; 

c) paronime; 

d) antonime; 

e) sinonime. 

 

355. Cuvintele stupefiat - stupefiant sunt: 

a) sinonime; 

b) paronime; 

c) antonime; 

d) omofone; 

e) omonime lexico-gramaticale. 

 

356. Cuvintele a arde - a incinera sunt: 

a) paronime; 

b) omonime; 

c) sinonime; 

d) antonime; 

e) omografe. 

 

357. Capră din exemplele:  

1
0
 Capra sare masa şi iada sare casa 

2
0
 Tăiau lemnele pe capră este: 

a) sinonim; 

b) antonim; 

c)omonim lexical; 

d) paronim; 
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e) cuvânt polisemantic. 

 

358. Structura morfematică a cuvântului reprogramare este corectă în varianta: 

a) reprograma(rădăcină), -re(sufix); 

b) re-(prefix), programare(rădăcină); 

c) re-(prefix), programa(rădăcină), -re (sufix); 

d) re-(prefix), program(rădăcină), a, -re(sufixe); 

e) re-(prefix), program(rădăcină), -are(sufix). 

 

359. Structura morfematică a cuvântului despăgubire este corectă în varianta: 

a) despăpgubi(rădăcină), -re (sufix); 

b) des-prefix), păgubi(rădăcină), -re(sufix); 

c) des-(prefix), păgubire(rădăcină); 

d) des-(prefix), păgub(rădăcină), -ire(sufix); 

e) des-(prefix), păgub(rădăcină), -i, -re(sufixe). 

 

360. Structura morfematică a cuvântului înfrunzire este corect precizată în varianta: 

a) în(prefix), frunz(rădăcină), -i, -re(sufixe); 

b) înfrunz(rădăcină), i, re(sufixe); 

c) înfrunz(rădăcină), ire(sufix); 

d) în-(prefix), frunză(rădăcină), -i, -re(sufixe); 

e) în-(prefix), frunzi(rădăcină), -re(sufix). 

 

361. Sunt derivate cu sufixe verbale toate verbele numai din varianta: 

a) a ara, a brăzda, a reface; 

b)  a înnora, a însera, a păcătui; 

c) a chinui, a vopsi, a audia; 

d) a lipsi, a ajuta, a izvorî; 

e) a omorî,  a doborî,  a dogori. 

 

362. Sunt derivate cu sufixe şi prefixe toate verbele din varianta: 

a) a reveni, a redresa, a îngrăşa; 

b) a reprograma, a reîncepe, a dispune; 

c) a reproduce,  a reînnoi, a refuza; 

d) a deziluziona, a împietri,  a înlemni; 

e) a preschimba, a prescrie, a proscrie. 

 

363. Sunt derivate cu prefixe toate verbele din varianta: 

a) a demonstra, a înfia, a declara; 

b) a despăgubi, a cotrobăi, a colabora; 

c) a desprinde, a incomoda, a dezechilibra; 

d) a dezamorsa, a străbate, a încuraja; 

e) a deplânge, a alfabetiza, a sincopa. 

 

364. Sinonimul corect al cuvântului alean este cel din varianta: 

a) repulsie; 

b) aport; 

c) iluzie; 

d) cerinţă; 

e) dor. 
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365. Sunt derivate cu sufixe colective toate substantivele din varianta: 

a) înălţime, albitură, grăsime; 

b) tufiş, brădet, inişte; 

c) linişte, grăpiş, aluniş; 

d) prostime, detaşament, lăcăraie; 

e) fumăraie, ţigaret, mirişte. 

 

366. Sunt derivate cu sufixe de agent toate cuvintele din varianta: 

a) arcaş, arpacaş, volumaş; 

b) miner, pionier, sculer; 

c) tapiţer, scriitor, geamgiu; 

d) inginer, autor, navetist; 

e) fruntaş, pungaş, ofiţer. 

 

367. Sunt derivate cu prefixul a -/ an toate cuvintele din varianta: 

a) apolitic, afront, atac; 

b) alean, antic, anchetă; 

c) anorganic, anason, androgin; 

d) apatrid, aritmic, analfabet; 

e) anormal, antren, ansamblu. 

 

368. Sunt derivate cu prefixele: ră-/răs-/răz- toate cuvintele din varianta: 

a) a răbda, a răscoli, a război; 

b) a răpi, a răspopi, a răpăi; 

c) a răzgândi, a răspunde, a răzui; 

d)  a răsufla, a rări, a răsfoi; 

e) a răzbuna, a răsfrânge, a răzgândi. 

 

369. Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din seria: 

a) actriţă, săteancă, ursoaică; 

b) dorinţă, chelneriţă, bucătăreasă; 

c) mătuşă, căinţă, armeancă; 

d) răţoi, vulpoi, cotoi; 

e) învăţătoare, gâscan, ciocoi. 

 

370. Sunt derivate cu sufixul ic toate cuvintele din varianta: 

a) exotic, frenetic, fizic; 

b) chimic, algebric, anatomic; 

c) balistic, puternic, benefic; 

d) epic, mic, lăuntric; 

e) episodic, malefic, excentric. 

 

371. Sunt derivate cu prefixul inter toate cuvintele din varianta: 

a) interior, interimar, interdicţie; 

b) interpune, interpret, interstatal; 

c) interesa, intercepta, interlop; 

d) interastral, internaţional, interdisciplinar; 

e) interval, interna, internat. 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

MODEL SUBIECTE ADMITERE 2010 

 56 

372. Sunt derivate cu prefixul sub toate cuvintele din varianta: 

a) subnutrit, subraţ, sublim; 

b) subretă, subscrie, subţire; 

c) suburbie, subvenţiona, subţia; 

d) subsuma, subtil, subsuoară; 

e) subprodus, sublinia, subînţelege. 

 

373. Sunt derivate cu prefixul în toate cuvintele din varianta: 

a) îngropa, încovoia, îngădui; 

b) însera, îndopa, înfige; 

c) înfiripa, înfoca, înfrupta; 

d) înflori, înroşi, înfiinţa; 

e) înfiera, îngădui, îngăima. 

 

374. Sunt derivate cu prefixul ne toate cuvintele din varianta: 

a) nelinişte, nehotărât, neadecvat; 

b) neputincios, nervos, nemţesc; 

c) negru, neant, neatent; 

d) nedrept, neutru, negricios; 

e) neutron, negaţie, nefondat. 

 

375. Sunt derivate cu prefixul in toate cuvintele din varianta: 

a) interes, intelectual, insomnie; 

b)  insesizabil, inseparabil, insolubil; 

c) inspector, insectă, insolit; 

c) instanţă, insuficienţă, instrui 

d) integral, insuportabil, insectar; 

e) insultă, instabil, instrument. 

 

376. Cuvintele déşi şi deşí sunt: 

a) sinonime; 

b) antonime; 

c) omografe; 

d) omofone; 

e) paronime. 

 

377. Cuvintele subliniate din exemplul: A primit un dar de ziua lui, dar nu i-a plăcut 

prea mult, sunt: 

a) paronime;  

b) antonime; 

c) sinonime; 

d) omografe; 

e) un cuvânt polisemantic. 

 

378. Cuvintele subliniate din exemplele: 

1
0
 Mă simţeam bine în compania lui 

2
0
 După un an compania a fost trimisă în altă parte sunt: 

a) paronime; 

b) sinonime; 

c) omofone; 
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d) antonime; 

e) omografe. 

 

379. Cuvintele companie şi campanie sunt: 

a) paronime; 

b) omonime; 

c) antonime; 

d) sinonime; 

e) cuvinte pleonastice. 

 

380. În care dintre variante toate cuvintele derivate cu prefixe sunt antonime ale 

cuvintelor fără prefixe: 

a) important, îndestulat, încovoiat; 

b) imposibil, inadecvat, dezinformat; 

c) îngrozitor, inspectat, intoxicat; 

c) inteligent, destrămat, intelectual; 

e) iraţional, îngâmfat, intendent. 

 

381. Sinonimul corect al cuvântului euforie este cel din varianta: 

a) eutanasie; 

b) empatie; 

c) beatitudine; 

d) complex de inferioritate; 

e) insistenţă: 

 

382. Sunt derivate cu sufixe diminutivale toate cuvintele din seria: 

a) băieţaş, poznaş, luntraş; 

b) frunzuliţă, actriţă, peniţă; 

c) mămică, bunică, rândunică; 

d) râuleţ, grădiniţă, puişor; 

e) altiţă, binişor, Ionică. 

 

383. În care dintre variante există numai cuvinte tehnico-ştiinţifice? 

a) frază, masă, informaţie; 

b) stomac, freză, insultă; 

c) depresiune, ochi, lacrimogen; 

d) raboteză, maxim, cocioabă; 

e) complement, acid, moleculă. 

 

384. Care dintre variante conţine numai cuvinte tehnico-ştiinţifice? 

a) metaforă, atom, anacolut; 

b) a marca, poartă, scaun; 

c) banchiză, telefon, hârtie; 

d) deviz, anchetă, tricou; 

e) piesă, actor, elev. 

 

385. Structura morfematică a cuvântului înmulţitor este corect analizată în varianta: 

a) în-(prefix), mulţi(rădăcină), -tor(sufix); 

b) în-(prefix), mulţ(rădăcină), -i, -tor(sufixe); 

c) înmulţ(rădăcină), -i, -tor(sufixe); 
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d) înmulţi(rădăcină), -tor(sufix); 

e) în-(prefix), mulţ(rădăcină), -itor(sufix). 

 

386. Analogie are sinonimul corect în varianta: 

a) paronimie; 

b) sinonimie; 

c) asemănare între două sau mai multe fenomene, obiecte, noţiuni; 

d) deosebire între două sau mai multe fenomene, obiecte, noţiuni; 

e) frazeologie. 

 

387. Cuvântul anecdotă este sinonim cu Ş 

a) baladă; 

b) poem; 

c) schiţă; 

d) povestire hazlie cu final neaşteptat; 

e) idilă. 

 

388. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din varianta: 

a) plafar, anotimp, comportament; 

b) navetist, biologie, subsuoară; 

c) a binevoi, nu-mă-uita, aducere-aminte; 

d) a binecuvânta, bunătate, mai mult ca perfect; 

e) bunăvoinţă, bună-credinţă, floare-de-colţ. 

 

389. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din varianta: 

a) floarea-soarelui, blocnotes, Sfânta Treime; 

b) fotograf, analfabet, transcarpatic; 

c) bloc-turn, conglomerat, beatitudine; 

d) grura-leului, gură-de-lup, gură de mâncare; 

e) dintr-adins, grafologie, punct de vedere. 

 

390. Sunt derivate cu sufixe de agent toate cuvintele din varianta: 

a) poznaş, pantalonaş, poştaş; 

b) fierar, macaragiu, matriţer; 

c) balerin, inginer, actor; 

d) actriţă, dorinţă, obositor; 

e) armaş, curcan, bostan. 

 

391. Sunt derivate pe teren românesc cu sufixul bil toate adjectivele din varianta: 

a) favorabil, posibil, lizibil; 

b) imposibil, amabil, rentabil; 

c) montabil, lăudabil, admirabil; 

d) plauzibil, lizibil, credibil; 

e) incredibil, comestibil, fezabil. 

 

392. Cuvintele  comunicare - comunicaţie sunt: 

a) antonime; 

b) sinonime; 

c) omonime; 

d) paronime; 
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e) cuvinte pleonastice. 

 

393. Cuvântul anacolut are sensul corect precizat în varianta: 

a) greşeală ortografică; 

b) greşeală morfologică; 

c) greşeală ortoepică; 

d) greşeală lexicală; 

e) greşeală sintactică. 

 

394. Cuvântul emfază are sinonimul corect în varianta: 

a)exagerare, afectare 

b) respingere, repulsie; 

c) etapă, perioadă; 

d) dezacord, neconcordanţă 

e) apreciere excesivă. 

 

395. Cuvintele perifrază şi parafrază sunt: 

a)sinonime; 

b) paronime; 

c) omonime; 

d) antonime; 

e) eufemisme. 

 

396. În care dintre variante există numai cuvinte monosemantice: 

a) limbă, carte, ac; 

b) propoziţie, careu, acid; 

c) insulă, a conduce, a ţine; 

d) complement, atom, neuron; 

e) a petrece, a audia, bază. 

 

397. În care dintre variante toate cuvintele intră în relaţie de omonimie? 

a) membru, car, flacără; 

b) blană, lămâi, arc. 

c) ochi, colţ, centru; 

d) frig, compliment, enunţ; 

e) marcă, element, vază. 

 

398. Cuvintele lacună şi lagună sunt: 

a) sinonime; 

b) antonime; 

c) omonime; 

d) pleonasme; 

e) paronime. 

 

399. În care dintre variante cuvântul este scris corect: 

1
0
 petic(a) / petec(b) 

2
0
 glonte(a) /glonţ(b) 

3
0
 glasvand(a) / glazvand(b) 

a) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 b; 

b) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 
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c) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

400. În care dintre exemplele: 

1
0
 maro(a) / maron(b) 

2
0
 dizident(a) / disident(b) 

3
0
 distructiv(a) / destructiv(b) cuvântul este scris corect? 

a) 1
0
 b, 2

0
 a, 3

0
 b; 

b) 1
0
 a, 2

0
 b, 3

0
 a; 

c) 1
0
 a, 2

0
 a, 3

0
 a; 

d) 1
0
 b, 2

0
 b, 3

0
 b; 

e) 1
0
 a, 2

0
 a, b; 3

0
 a, b. 

 

401. Sensul cuvântului piroman este corect în varianta: 

a) incendiator; 

b) pătimaş; 

c) obsedat; 

d) cleptoman; 

e) mizantrop. 

 

Cecilia 

 

402. Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:  

a) Leonardo da Vinci, Ştefan cel Mare, Negruzzi, Mateiu Caragiale;  

b) Leonardo Da Vinci, Ştefan cel Mare, Negruzzi, Mateiu Caragiale;  

c) Leonardo da Vinci, Ştefan cel Mare, Negruzzi, Matei Caragiale;  

d) Leonardo da Vinci, Ştefan Cel Mare, Negruzzi, Mateiu Caragiale;  

e) Leonardo da Vinci, Ştefan cel Mare, Negruzi, Mateiu Caragiale. 

 

403. Marcaţi seria în care toate cuvintele care desemnează sărbători religioase sunt 

scrise corect:  

a) Anul Nou, Bunavestire, Duminica rusaliilor;  

b) Anul nou, Bunavestire, Duminica Rusaliilor;  

c) Anul Nou, Buna-Vestire, Duminica Rusaliilor;  

d) Anul Nou, Bunavestire, duminica Rusaliilor;  

e) Anul Nou, Buna Vestire, Duminica Rusaliilor. 

 

404. În care serie, toate substantivele compuse sunt scrise corect:  

a) floarea-soarelui, gura-leului, ochiul-boului, mai-mult-ca-perfect, gură-spartă, 

bloc-turn;  

b) floarea-soarelui, gura-leului, ochiul-boului, mai-mult-ca-perfect, gură-spartă, 

bună-stare;  

c)  după amiază, gura-leului, ochiul-boului, mai-mult-ca-perfect, gură-spartă, bloc-

turn;  

d) floarea-soarelui, gura-leului, director-adjunct, mai-mult-ca-perfect, gură-spartă, 

bloc-turn;  

e) floarea-soarelui, gura-leului, ochiul-boului, mai-mult-ca-perfect, gură-spartă, 

primprocuror. 
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405. Marcaţi seria în care ambele variante sunt corecte:  

a) căpşuni / căpşune, cireşi / cireşe, coperţi / coperte, cearceaf / cearşaf, vişine / 

vişini, corcoduşe / corcoduşi;  

b) căpşuni / căpşune, cireşi / cireşe, coperţi / coperte, cearceaf / cearşaf, foarfece / 

foarfecă, corcoduşe / corcoduşi;  

c) căpşuni / căpşune, cireşi / cireşe, coperţi / coperte, cearşaf / cearceaf, găluşte / 

găluşti;  

d) căpşuni / căpşune, cireşi / cireşe, coperţi / coperte, cearceaf / cearşaf, vişine / 

vişini, cartilaj / cartilagiu;  

e) căpşuni / căpşune, cireşi / cireşe, coperţi / coperte, cearşeaf / cearşaf, vişine / 

vişini, corcoduşe / corcoduşi. 

  

406. Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:  

a) oşan, mureşan, doljan, băimărean, clujan, oltean;  

b) oşean, mureşean, doljean, băimărean, clujean, oltean;  

c) oşan, mureşan, doljean, băimărean, clujean, oltean;  

d) oşean, mureşean, doljean, băimărean, clujan, oltean;  

e) oşean, mureşan, doljean, băimărean, clujan, oltean. 

 

407. Alegeţi seria care cuprinde numai forme literare:  

a) el absolvă, ei se succedă, ei anticipează, el cheltuie, el bombăneşte;  

b) el absolvă, ei se succedă, ei anticipează / anticipă, el cheltuieşte / cheltuie, el 

bombăne;  

c) el absolvesc, ei se succedă, ei anticipează, el cheltuie, el bombăne;  

d) el absolvă, ei se succed, ei anticipează, el cheltuie, el bombăne;  

e) el absolvesc, ei se succed, ei anticipează, el cheltuie, el dăinuieşte. 

 

408. În care serie sunt scrise corect toate cuvintele:  

a) proces verbal, perfect simplu, perfect compus, mâine-seară, dis-de-dimineaţă, azi-

noapte;  

b) proces-verbal, perfect-simplu, perfect-compus, mâine-seară, dis-de-dimineaţă, azi-

noapte;  

c) proces-verbal, perfect simplu, perfect compus, mâine seară, dis-de-dimineaţă, azi-

noapte;  

d) proces-verbal, perfect simplu, perfect compus, mâine-seară, dis-de-dimineaţă, azi-

noapte;  

e) proces-verbal, perfect simplu, perfect compus, mâine seară, dis-de-dimineaţă, azi 

noapte. 

 

409. Marcaţi seria în care toate variantele sunt corecte:  

a) biciuieşte / biciuie, biruieşte / biruie, chefuieşte / chefuie, destăinuie / destăinuieşte, 

dibuie / dibuieşte, cheltuieşte / cheltuie;  

b) biciuieşte / biciuie, biruieşte / biruie, chinuieşte / chinuie, destăinuie / 

destăinuieşte, dibuie / dibuieşte, chituieşte / chituie;  

c) biciuieşte / biciuie, biruieşte / biruie, chinuieşte / chinuie, destăinuie / 

destăinuieşte, dibuie / dibuieşte, cheltuieşte / cheltuie;  

d) biciuieşte / biciuie, hărţuieşte / hărţuie, chinuieşte / chinuie, destăinuie / 

destăinuieşte, dibuie / dibuieşte, cheltuieşte / cheltuie;  

e) biciuieşte / biciuie, biruieşte / biruie, chinuieşte / chinuie, încercuie / încercuieşte, 

dibuie / dibuieşte, cheltuieşte / cheltuie. 
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410. Alegeţi seria cu toate formele corecte:  

a) mituieşte, schingiuie, tăinuieşte, târguieşte, tânguieşte, tencuieşte, văruieşte;  

b) mituieşte, schingiuieşte, tăinuieşte, târguie, tânguieşte, tencuieşte, văruieşte;  

c) mituieşte, schingiuieşte, tăinuieşte, târguieşte, tânguieşte, tencuie, văruieşte;  

d) mituie, schingiuie, tăinuieşte, târguieşte, tânguieşte, tencuieşte, văruieşte;  

e) mituieşte, schingiuieşte, tăinuieşte, târguieşte, tânguieşte / tânguie, tencuieşte, 

văruieşte. 

 

411. Alegeţi seria în care există numai forme corecte:  

a) escroc, (a) excroca, escortă, identitate, inopinat, sculptură, patriotă, şofer, 

bleumarin, sufleor;  

b) escroc, (a) escroca, escortă, identitate, inopinant, sculptură, patriotă, şofer, 

bleumarin, sufleor;  

c) escroc, (a) escroca, escortă, identitate, inopinat, sculptură, patriotă, şofer, 

bleumarin, sufleor;  

d) escroc, (a) escroca, excortă, identitate, inopinat, sculptură, patriotă, şofer, 

bleumarin, sufleor;  

e) escroc, (a) escroca, escortă, identitate, inopinat, sculptură, patrioată, şofer, 

bleumarin, sufleor. 

  

412.  Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:  

a) pulovăr, bomfaier, foraibăr, ştecăr, spicher;  

b) pulover, bomfaier, foraibăr, ştecher, spicher;  

c) pulover, bomfaier, foraibăr, ştecăr, spiker;  

d) pulover, bomfaiăr, foraibăr, ştecăr, spicher;  

e) pulover, bomfaier, foraibăr, ştecăr, spicher. 

      

413.  Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:  

a) dealer, folder, container, mixer,  şvaiţer;  

b) dealer, foldăr, container, mixer,  şvaiţer;  

c) dealer, folder, containăr, mixer,  şvaiţer;  

d) dealer, folder, container, micser,  şvaiţer;  

e) dealer, folder, container, mixer,  şvaiţăr. 

 

414. Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:  

a) prompter, buncăr, picamăr, chelnăr,  boiler;  

b) prompter, buncăr, picamăr/pickhammer, chelner,  boiler;  

c) prompter, buncăr, picamer, chelner,  boiler;  

d) prompter, buncăr, picamăr, chelner,  boilăr;  

e) prompter, buncăr, pickamăr, chelner,  boiler. 

 

415. Care dintre seriile următoare conţine numai forme incorecte:  

a) filologă, ministră, piepten, economă, reting;  

b) filoloagă, ministresă, piepten, economă, reting;  

c) filologă, ministresă, pieptăn / pieptene, econoamă, rating;  

d) filoloagă, ministră, piepten, econoamă, reting;  

e) filoloagă, ministră, piepten, economă, reting. 

  

416. Care dintre seriile următoare conţine numai forme literare:  
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a) mărfar, apropo, învestitură, ninja, pampers;  

b) marfar, apropo, învestitură, ninja, pempers;  

c) mărfar, apropou, învestitură, ninja, pampers;  

d) marfar, apropo, învestitură, ninja, pampers;  

e) marfar, apropo, învestitură, ninjia, pampers. 

 

417. Marcaţi varianta care conţine rădăcina cuvântului conlocuitoare:  

a) conlocui-;  

b) -locui-;  

c) -loc-;  

d) conlocuitor-;  

e) -locuit-  

 

418. Marcaţi seria în care toate cuvintele au sufixe diminutivale:  

a) alunel, băieţel, dovlecel, directoraş, fluieraş, locaş, bătrânică;  

b) alunel, băieţel, dovlecel, directoraş, fruntaş, fluieraş, bătrânică;  

c) alunel, băieţel, directoraş, fluieraş, locaş, bătrânică, tufănică;  

d) alunel, băieţel, dovlecel, directoraş, fluieraş, bătrânică;  

e) alunel, băieţel, dovlecel, directoraş, fruntaş, bătrânică, tufănică. 

  

419. Cuvintele din care serie au perechi omonime:  

a) pară, car, broască, mai, poartă;  

b) par, car, broască, mai, cam;  

b) pară, sare, broască, mai, gând;  

c) parc, car, broască, mai, poartă;  

d) pară, cer, loc, mai, poartă;  

e) pară, car, lin, om , port. 

  

420. Care dintre seriile următoare conţine doar cuvinte compuse:  

a) bineînţeles, niciun, optsprezece, mass-media, astă-vară, despre;  

b) bineînţeles, de vreme ce, optsprezece, mass-media, astă-vară, despre; c) neînţeles, 

niciun, optsprezece, mass-media, astă-vară, despre;  

d) bineînţeles, agale, optsprezece, mass-media, astă-vară, despre;  

e) bineînţeles, niciun, optzeci, mass-media, astă-vară, peste. 

 

421. Indicaţi seria în care toate cuvintele aparţin vocabularului fundamental:  

a) cine, cinci, deoarece, să, de, avea;  

b) numai, cum, picior, a fi, apă, societate;  

c) cap, faţă, a avea, bun, doi, cu;  

d) mea, alb, aseară, sărman, casă, şi;  

e) mamă, nimic, orice, gât, odată, slovă. 

 

422. Marcaţi seria care conţine doar forme literare:  

a) adaus, balonzaid, coliniar, deconspira, griş, parodontoză;  

b) adaos, balonzaid, coliniar, deconspira, griş, parodontoză;  

c) adaos, balonzaider, coliniar, deconspira, griş, parodontoză;  

d) adaos, balonzaid, coliniar, desconspira, griş, parodontoză;  

e) adaos, balonzaid, coliniar, deconspira, gris, parodontoză. 

 

423. Marcaţi seria care conţine doar forme literare:  
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a) guerilă, ghetou, ghips, embargo, acont, a se dumiri / dumeri, adineaori / adineauri;  

b) gherilă, gheto, ghips, embargo, aconto, a se dumiri / dumeri, adineaori / adineauri;  

c) gherilă, ghetou, gips, embargo, acont/aconto, a se dumeri, adineaori / adineauri;  

d) gherilă, ghetou, ghips, embargo, acont/aconto, a se dumiri / dumeri, adineaori / 

adineauri;  

e) gherilă, ghetou, ghips, embargou, acont/aconto, a se dumiri / dumeri, adineaori. 

 

424. Care e seria care conţine doar forme literare:  

a) disident, filosof / filozof, erbivor, maiou, a ingurgita, a curăţa;  

b) dizident, filosof, erbivor, maiou, a ingurgita, a curăţa;  

c) disident, filozof, ierbivor, maiou, a ingurgita, a curăţa;  

d) disident, filozof, erbivor, maieu, a ingurgita, a curăţa;  

e) disident, filozof, erbivor, maiou, a îngurgita, a curăţi. 

 

425. Marcaţi seria în care apare corect schema structurii lexicale a unor cuvinte 

(rădăcină + afixe):  

a) nedespăgubit = ne+des-+pagubă+-i+-t;  

b) neîndoielnic =ne+îndoi+elnic;  

c) bucătărioară= bucătărie+oară;  

d) cârciumăreasă= cârciumar+easă;  

e) cenuşăreasă=cenuşar+easă. 

 

426. Care serie conţine perechi de sinonime:  

a) conflict=diferend, teamă=anxietate, a luxa= a scrânti, binevoitor=afabil, 

încăpăţânare=obstinaţie;  

b) lacom=avid, sărat=sacru, a povesti= a nara, a opri= a sista, prielnic=favorabil;  

c) accepţie= semnificaţie, acerb=iute, aserţiune=enunţ, autentic=original, 

aversiune=repulsie;  

d) caritate=filantropie, coercitiv=constrângător, copios=abundent, 

confient=confidenţial, a se blaza= a se plictisi;  

e) arierat=nebun, autumnal=de toamnă, asterisc=semn tipografic, 

alocuţiune=cuvântare scurtă, abominabil=îngrozitor. 

 

427. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) berbece, ciucure, pieptene, sanda, itinerar, linoleum;  

b) berbec, ciucur, pieptene, sanda, itinerar, linoleum;  

c) berbec, ciucure, piepten, sanda, itinerar, linoleum;  

d) berbec, ciucure, pieptene, sandală, itinerar, linoleum;  

e) berbec, ciucure, pieptene, sanda, itinerar, linoleum. 

 

428. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) opium, serviciu, tangou, seminar, proroc, corigent, repaus;  

b) opiu, serviciu, tangou, seminar, proroc, corijent / corigent, repaus;  

c) opiu, serviciu, tango, seminar, proroc, corigent, repaus;  

d) opiu, serviciu, tangou, seminariu, proroc, corigent, repaus;  

e) opiu, serviciu, tangou, seminar, prooroc, corijent, repaus. 

 

429. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) ostatec, prerie, lunatic, repercusiune, tumoră, jurisconsult;  

b) ostatic, preerie, lunatic, repercusiune, tumoră, jurisconsult;  
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c) ostatic, prerie, lunatec, repercusiune, tumoare, jurisconsult;  

d) ostatic, prerie, lunatic, repercursiune, tumoră, jurist-consult;  

e) ostatic, prerie, lunatic, repercusiune, tumoare / tumoră, jurisconsult. 

  

430. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) tutore, enfază, delincvent, oprobriu, stres, uzufruct;  

b) tutore, emfază, delicvent, oprobriu, stres, uzufruct;  

c) tutore, emfază, delincvent, oprobriu, stres, uzufruct;  

d) tutore, emfază, delincvent, oprobriu, stress, uzufruct;  

e) tutore, emfază, delincvent, oprobiu, stres, uzufruct. 

 

431. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) filigran, jurisdicţie, preşedinţie, seringă, magazioner, state de plată;  

b) filigram, jurisdicţie, preşedinţie, seringă, magazioner, state de plată; c) filigran, 

juristdicţie, preşedinţie, seringă, magazioner, state de plată; d) filigran, jurisdicţie, 

preşedinţie, siringă, magazioner, ştate de plată;  

e) filigran, jurisdicţie, preşedinţie, seringă, magaziner, state de plată. 

 

432. Alegeţi seria care conţine numai variante literare:  

a) bulgăr, caramea, cârnat, compatrioată, ghiuden, grep, monogramă;  

b) bulgăr, caramelă, cârnaţ, compatrioată, ghiuden, grep, monogramă; c) bulgăr, 

caramelă, cârnat, compatriotă, ghiuden, grep, monogramă;  

d) bulgăr / bulgăre, caramelă, cârnat, compatrioată, ghiuden / ghiudem, grep, 

monogramă;  

e) bulgăr, caramelă, cârnat, compatrioată, ghiuden, grep, monogram. 

 

433. Care serie conţine cuvinte derivate cu sufixe moţionale:  

a) avocată, româncă, preoteasă, veveriţă, curcan, vulpoi;  

b) călăuză, româncă, preoteasă, doctoriţă, curcan, vulpoi;  

c) avocată, româncă, preoteasă, doctoriţă, curcan, vulpoi;  

d) avocată, doică, doctoriţă, curcan, vulpoi;  

e) avocată, româncă, preoteasă, doctoriţă, pelican, vulpoi. 

 

434. Care serie conţine numai cuvinte derivate:  

a) tufiş, acnee, desagă, înfrăţire, bunic;  

b) atlet, îndoielnic, amarnic, a bocăni, amărui;  

c) necaz, căpetenie, bărbie, desiş, cântăreţ;  

d) acru, adeverinţă, gălbui, aiureală, credincios;  

e) pieptiş, avuţie, arcuş, amorţeală, bădiţă. 

 

435. Câte afixe derivative are cuvântul nedespăgubit:  

     a) unul;  

      b) două;  

      c) trei;  

      d) patru;  

      e) cinci. 

  

436. Care serie conţine doar cuvinte compuse:  

a) a contraindica, atotputernic, decât, deoarece, deocamdată, deseară;  

b) contracţie, atotputernic, decât, deoarece, deocamdată, deseară;  
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c) a contraindica, atotputernic, a denatura, deoarece, deocamdată, deseară;  

d) a contraindica, atotputernic, decât, deoarece, deocamdată, desfiinţa; e) a 

contraindica, atotputernic, decât, deoarece, deocamdată, decădere. 

  

437. Care serie nu conţine numai cuvinte derivate:  

a) demult, departe, defavoare, definiţie;  

b) degrada, dezinteresa, demachia, demarcat;  

c) denumi, descrie, dereglare, detoxificare;  

d) detensiona, depuncta, deodată, deprinde;  

e) deveni, decablare, despădurit, despărţitor. 

 

438. Care serie conţine numai arhaisme:  

a) treabă, vileag, hac, preajmă, aga, ienicer;  

b) seamă, vileag, hac, preajmă, aga, ienicer;  

c) seamă, vileag, haz, preajmă, aga, ienicer;  

d) seamă, vileag, hac, nevoie, aga, ienicer;  

e) speze, vileag, hac, preajmă, aga, ienicer. 

 

439. Care serie conţine numai regionalisme:  

a) crumpene, curechi, glajă, paporniţă, gătej;  

b) cătană, curechi, glajă, paporniţă, gătej;  

c) crumpene, curechi, glajă, paporniţă, colb;  

d) crumpene, curechi, glajă, paporniţă, slovă;  

e) crumpene, curechi, buruiană, paporniţă, gătej. 

  

440. Care serie conţine numai neologisme:  

a)  a aloca, alienare, sponsor, hit, incizie;  

b) a purta, alienare, sponsor, hit, incizie;  

c) a aloca, alienare, sponsor, june, incizie;  

d) alb, alienare, sponsor, hit, incizie;  

e) a bea, alienare, sponsor, hit, incizie. 

  

441. Care serie conţine abrevieri scrise corect:  

a) dvs., dl, Plafar, ş.a., vs, CFR;  

b) dvs, dl, Plafar, ş.a., vs, CFR;  

c) dvs., dl., Plafar, ş.a., vs, CFR;  

d) dvs., dl., Plafar, ş.a., vs., CFR;  

e) dvs., dl, Plafar, şa, vs, C.F.R. 

 

442. În care dintre exemplele următoare există construcţii pleonastice: 1. Insuficienţa 

energiei termice a fost cauzată de nenumărate motive.; 2. A urmat apoi o vizită la 

muzeu.; 3. Principala cauză care a cauzat criza instituţională este… ; 4. În urma 

accidentului a rezultat moartea violentă a şoferului.; 5. Demersul a avut ca scop 

intenţia de a afla adevărul. ?  

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

b) 2,3,4,5 ;  

c) 3,4,5 ;  

d) 2,4,5 ;  

e) 4,5. 
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443. Alegeţi seria în care neologismele sunt corect scrise:  

a) showuri, job-uri, globe-trotters, bodyguardi, yes-man-i, dealeri;  

b) show-uri, joburi, globe-trotteri, bodyguarzi, yesmeni, dealeri;  

c) showuri, job-uri, globe-trotteri, bodigarzi, yes-man-i, dealeri;  

d) showuri, job-uri, globe-trotters, badyguardi, yesmani, dealeri;  

e) showuri, job-uri, globe-trotters, badyguarzi, yes-man-i, dealeri.  

 

444. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixul pre- :  

a) preacinstit, prealabil, predecesor, preelectoral;  

b) preamărit, prefabrica, pregăti, prejudicia;  

c) precădere, prevesti, precumpăni, (a se) prelinge;  

d) preclasic, predispoziţie, preîntâmpina, premedita;  

e) precursor, preface, prelua, prestanţă. 

 

445. Alegeţi seria în care toate substantivele sunt derivate cu ajutorul sufixului – inţă:  

a) cerinţă, adeverinţă, catrinţă, biruinţă;  

b) conştiinţă, dorinţă, fiinţă, reşedinţă;  

c) şedinţă, silinţă, suferinţă, trebuinţă;  

d) tendinţă, sârguinţă, voinţă, referinţă;  

e) chibzuinţă, cunoştinţă, folosinţă, îngăduinţă. 

  

446. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixul re- :  

a) reafişat, reales, realiza;  

b) reacţie, revenire, recitit ;  

c) rebel, recepţie, readucere;  

d) rebus, reclamă, reexaminare;  

e) redare, redatare, refacere.  

 

447. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixul des- :  

a) descrescut, desenat, desluşit;  

b) despachetat, despăgubit, destituit;  

c) destăinuit, desfacere, deshăma;  

d) destoinic, destrăbălat, destupat;  

e)  desime, destituire, descânt. 

 

448. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt derivate cu prefixul ne- :  

a) neabilitat, neaoş, neapărat;  

b) necăjit, neîndoielnic, nesăbuinţă;   

c) necesar, nefast, negaţie;   

d) nebun, nelămurire, nepăsare;  

e) nervozitate, netezire, nevoie. 

 

449. Sunt derivate cu prefixul în- cuvintele din seria:  

a) înăuntru, încărunţit, a se încleşta, a încuia;  

b) încaltea, a încerca, a încolona, îndată;  

c) a încasa, încercănat, a încorpora, îndeajuns;  

d) a încărca, a încheia, încotro, înot;  

e) a înarma, a înavuţi, a închipui, a încleşta. 

 

450. Sunt derivate cu prefixul de- toate cuvintele din seria:  
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a) debil, a deduce, a deseca, a determina;  

b) deasupra, dement, a desemna, dezavantaj;  

c) a decurge, a denumi, a desăvârşi, a decădea;  

d) deblocat, demisie, a desluşi, a decupa;  

e) a deraia, a descărca, a deveni, a debarca. 

 

451. Sunt derivate cu sufixul –ie toate cuvintele din seria:  

a) bărbăţie, felie, lămâie, situaţie;  

b) măreţie, cutie, gutuie, linie;  

c)  vitejie, câmpie, bucurie, beţie;  

d) chirurgie, albie, aprilie, curăţenie;  

e) murdărie, duşmănie, librărie, chilie. 

  

452. Care este seria în care toate construcţiile aparţin domeniului juridic:  

a) instanţă judecătorească, clauză penală, depoziţie testimonială, mărturie judiciară;  

b) a da în judecată, luare de cuvânt, contract comercial, procedură penală;  

c) a avea legătură cu cazul, în vigoare, regim juridic, instanţă judecătorească;  

d)  a fi dat în urmărire, a face obiectul, drept civil, sub prestare de jurământ;  

e) a depune mărturie,  de cauză, delincvenţă juvenilă, a audia martorii. 

 

453. Alegeţi seria care conţine numai construcţii pleonastice:  

a) arhicunoscut de toţi, structură organizatorică, atac armat, ceremonie protocolară;  

b) necesitate imperioasă, demnitate umană, a anunţa evenimentul, convingere fermă;  

c) aproximativ 5-10 minute, un mare geniu, poţi fi în stare, soluţia rezolvării;  

d) a adăuga un aditiv, alegeri electorale, altercaţie scurtă, de comun acord;  

e) lucrează la elaborarea, alocuţiune orală, perspectivă ciudată. 

 

454. În care dintre seriile următoare, nu toate cuvintele sunt neologisme:  

a) clauză, glorie, legendar, patrie;  

b) declinare, grefă, magistru, a şicana;  

c) ocluziune, inerţie, metaforă, a şifona;  

d) parazit, ispită, test, progres;  

e) paralel, juriu, nebulos, autor.  

 

455. În care serie există explicaţii corecte pentru semnificaţiile cuvintelor: 1. misogin 

şi 2. mizantrop:  

a) om nesociabil (1); (bărbat) care are repulsie faţă de femei (2);  

b) bărbat care se teme de căsătorie (1); bărbat care manifestă simpatie faţă de oameni 

(2);  

c) (bărbat) care manifestă repulsie faţă de femei (1); om nesociabil (2);  

d) bărbat care manifestă ură faţă de bărbaţi (1); cel care crede într-o miză (2);  

e) cel care se teme de murdărie (1); om nesociabil (2).  

 

456. Cuvântul claustrofobie înseamnă:  

a) plăcerea de a sta izolat;  

b) teama de a rămâne singur;  

c) plăcerea pentru spaţiu închis;  

d) teama de spaţiu închis;  

e) teama de hoţi. 
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457. Cuvintele: 1. oportun şi 2. oportunist au semnificaţia:  

a) fortuit (1); parvenit (2);  

b) întâmplător (1); abil (2);  

c) accidental (1); opozant al oricărei idei (2);  

d) potrivit (momentului) (1); persoană care îşi schimbă ideile potrivit interesului 

personal (2);  

e) nepotrivit (1); egocentric (2). 

 

458. Cuvântul impostor este sinonim cu:  

a) fals;  

b) şarlatan;  

c) profitor;  

d) inadecvat;  

e) ireal. 

 

459. Care dintre seriile următoare cuprinde variante admise de normele limbii literare:  

a) detaliat / detailat, maro / maron, opiu / opium, dizenterie / dezinterie; b) hieroglifă 

/ ieroglifă, adineaori / adineauri, concluziv / conclusiv, start / ştart;  

c) maiou / maieu, ingurgita / îngurgita, preşedinţie / preşedenţie, magazioner / 

magaziner;  

d) bungalow / bungalou, adopţie / adopţiune, ax / axă, diseară / deseară; e) filosofic / 

filozofic, cafeină / cofeină, extravertit / extrovertit, cearşaf / cearceaf.  

 

460. Cuvintele subliniate din enunţurile: 1. discurs fulminant; 2. formă edulcorată. 

înseamnă:  

a) grav; negativă;  

b) exploziv; atenuată;  

c) surprinzător; brusc;  

d) liber, blând;  

e) serios; afectiv. 

 

461. Semnificaţia verbului a rezilia din enunţul A reziliat contractul. este:  

a) a încheia;  

b) a reglementa;  

c) a concepe;  

d) a desface;  

e) a schimba. 

 

462. În care dintre serii, toate neologismele sunt scrise corect:  

a) dummping, a se eschiva, embargo;  

b) a se exchiva, camikaze, embargou;  

c) exhibiţie, a importuna, libido;  

d) eschibiţie, management, fac-totum;  

e) a inoportuna, libidou, factotum.  

 

463. Sinonimul cuvântului locvace este:  

a) guraliv;  

b) taciturn;  

c) elocvent;  

d) locutor;  
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e) vocal.  

 

464. Sinonimul cuvântului fatidic este:  

a) obosit;  

b) fatal;  

c) evitabil;  

d) destin;  

e) norocos.  

 

465. Semnificaţia cuvântului euforie este:  

a) stare de bună dispoziţie exagerată;  

b) succesiunea armonioasă de sunete;  

c) cuvânt care înlocuieşte un altul neplăcut;  

d) epitropie;  

e) fericire. 

 

466. Semnificaţia verbului a exceda este:  

a) a se remarca;  

b) a ceda presiunilor;  

c) a întrece măsura, nivelul obişnuit;  

d) care se află în afara centrului;  

e) a abuza. 

 

467. Semnificaţia cuvântului reticent este:  

a) care manifestă reţinere;  

b) care reţine apa;  

c) care este întârziat;  

d) care îşi retrage afirmaţiile;  

e) care se contractă. 

 

468. Semnificaţia cuvântului benign este:  

a) care aduce profit;  

b) lipsit de gravitate;  

c) grav;  

d) simplu;  

e) bun. 

 

469. Semnificaţia cuvântului plauzibil este:  

a) care poate fi redat;  

b) care poate fi planificat;  

c) verosimil;  

d) care poate fi organizat;  

e) care poate fi discutat. 

 

470. Semnificaţia cuvântului labil este:  

a) nestatornic;  

b) care labializează;  

c) care se articulează cu ajutorul buzelor;  

c) care necesită muncă;  

d) stabil;  
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e) inadmisibil. 

 

471. Semnificaţia cuvântului lucrativ este:  

a) rentabil;  

b) referitor la lucru;  

c) unde se lucrează;  

d) care lucrează;  

e) inutil. 

 

472. Semnificaţia cuvântului impostor este:  

a) irealizabil;  

b) care înlocuieşte pe cineva;  

c) şarlatan;  

d) neputincios;  

e) incompetent. 

 

473. Semnificaţia cuvântului carierist este:  

a) care luptă pe orice cale pentru a parveni;  

b) persoană care are o carieră;  

c) care lucrează într-un domeniu;  

d) care lucrează într-o exploatare minieră de suprafaţă;  

e) care are carii dentare. 

 

474. Semnificaţia cuvântului paranoic este:  

a) care e lipsit de logică, are orgoliu nemăsurat;  

b) anormal;  

c) care face paralogie;  

d) care se află în afară de ceea ce e normal;  

e) care pierde contactul cu realitatea.  

 

475. Semnificaţia cuvântului vanitate este:  

a) calitate;  

b) defect;  

c) trufie;  

d) altruism;  

e) insolenţă.  

 

476. Semnificaţia cuvântului inadvertenţă este:  

a) nepotrivire;  

b) opunere;  

c) nemodificare;  

d) distracţie;  

e) nesocotinţă.  

 

477. Semnificaţia cuvântului venal este:  

a) lipsit de respect;  

b) cu pretenţii nejustificate;  

c) lipsit de scrupule;  

d) favorabil;  

e) care impune respect. 
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478. Semnificaţia cuvântului a recuza este:  

a) a respinge;  

b) a refuza;  

c) a nu recunoaşte competenţa sau autoritatea unui judecător, a unui martor;  

d) a infirma;  

e) a înlocui un judecător, martor. 

 

479. Semnificaţia cuvântului reprobabil este:  

a) cu probabilitate mare;  

b) care poate fi probat;  

c) care poate fi reprodus;  

d) condamnabil;  

e) care necesită reprobare. 

 

480. Semnificaţia cuvântului ireconciliabil este:  

a) care nu se poate pune de acord;  

b) înţelegător;  

c) neacordabil;  

d) care e contrar raţiunii;  

e) care nu poate fi respins. 

 

481. Semnificaţia cuvântului persuasiune este:  

a) puterea de a convinge pe cineva;  

b) puterea de a trata amănunţit;  

c) agerime;  

d) posibilitatea de a realiza;  

e) puterea de a se menţine. 

 

482. Semnificaţia cuvântului inavuabil este:  

a) care nu poate fi avut;  

b) care nu se poate pierde;  

c) care nu poate fi mărturisit;  

d) care nu corespunde;  

e) care nu poate fi adaptat. 

 

483. În care din următoarele anunţuri publicitare există greşeli de exprimare: 

1
0
Supraveghez copii sau ajutor menaj. 2

0 
Doamnă serioasă doresc angajare menaj, 

îngrijire copil. 3
0 

Angajăm persoană serioasă pentru menaj firmă. 4
0 

Angajăm 

menajeră pentru curăţenie birou. 5
0 

Ofer servicii de menajerie, eventual de baby-

sitter? 

a) 1,2,3,4,5 

b) 1,3,5 

c) 3,5 

d) 3,4,5 

e) 4,5. 

 

484. Care dintre seriile următoare conţine construcţii pleonastice? 1
0 

consens unanim; 

extrem de supersensibil 2
0 

a reafirmat iarăşi; a anexat actul 3
0 

avantajul favorabil; 

clănţănea din dinţi 4
0 
e concesiv şi îngăduitor; imprudenţă nesăbuită. 
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a) 3 

b) 4 

c) 3,4 

d) 1,2 

e) 1,3,4. 

 

485. În care dintre seriile următoare, construcţia prepoziţională a unor verbe atribuie 

enunţurilor caracter colocvial? 1
0 

Se va lăsa cu epurări politice? 2
0 

Liceenii o vor 

pune de-o revistă. 3
0 

Ungurii pun de un parlament în România. 4
0 

Delegaţii de la 

conferinţă au dat-o pe excursii. 5
0 

Ministrul de Externe a mai rărit-o cu vizitele în 

ultima vreme. 

a) 2,3 

b) 4,5 

c) 2,3,4,5 

d) 1,2,3,4,5 

e) 3,4,5. 

 

486. Cuvântul fotofobie are sensul: 1
0 

teama de a se lăsa fotografiat. 2
0 

plăcerea de a 

se fotografia; 3
0 

teama de lumină; 4
0 

plăcerea de a sta în spaţii luminoase; 5
0 

aversiunea faţă de lumină, cauzată de sensibilitatea ochiului la lumină. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5. 

 

487. Cuvintele incest, inefabil, insalubru, insidios sunt sinonime cu:  

a) legătură sexuală oprită de lege; deosebit; murdar; insinuant 

b) legătură sexuală între rude apropiate; inexprimabil; dăunător sănătăţii; perfid 

c) legătură sexuală între fraţi; minunat; mizerabil; viclean 

d) căsătorie între rude apropiate; fermecător; jegos; şarlatan 

e) căsătorie între rude apropiate; de neşters; nesănătos, perfid. 

 

488. Antonimele cuvintelor: intermitent, intangibil, insolit, laconic, laic sunt: 

a) continuu; tangibil; obişnuit; prolix; bisericesc 

b) terminat; tangibil; respectuos; lapidar; nelaic 

c) termitent; neintangibil; neinsolit; nelaconic; nelaic 

d) întrerupt; apropiat; neobişnuit; concis; religios 

e) continuu; tangibil; special; succint; nelaic. 

 

489. Cuvintele licenţios şi licit înseamnă: 

a) referitor la licenţă; permis 

b) greşit; neîngăduit de lege 

c) libertin; parte dintr-o licitaţie 

d) eliminat; ofertă la o licitaţie 

e) imoral; legal. 

 

490. Cuvintele leal, loial, ludic au ca sinonime: 

a) sincer; sincer; referitor la jocuri 

b) cinstit; fidel; neserios 
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c) legal, legal; infidel 

d) referitor la lege; credincios; necredincios 

e) referitor la lege, ataşat, jucăuş. 

 

491. În care serie sunt scrise corect cuvintele care se pronunţă: “panc”, “pazl”, 

“lizing”, “lavstori”, “chidnaping”, “andărgraund”? 

a) punck; puzzle; leasing; love-story; kidnaping; underground 

b) punk, puzle, leasing, love-story; kidnapping; underground 

c) punk; puzzle; leasing; love-story; kidnapping; underground 

d) punck; puzzle; leesing; love-story; kidnapping, underground 

e) punk; puzzle; leesing; love story; kidnaping; undergraund. 

 

492. Expresiile mea culpa, mutatis mutandis şi mass-media înseamnă: 

a) vina mea; prin mutare; presa scrisă 

b) greşeala mea; inversarea elementelor; presa scrisă 

c) nerecunoaşterea propriei vinovăţii; schimbare; totalitatea mijloacelor de informare 

d) recunoaştere a greşelii; esenţa neschimbată în ciuda unor modificări; totalitatea 

mijloacelor de comunicare în masă a informaţiilor 

e) cunoaşterea vinovăţiei; apelul la modificări; transmiterea informaţiilor. 

 

493. Abrevierile uzuale ale cuvintelor imperfect, imperativ, interjecţie, interogativ, 

acuzativ, singular sunt: 

a) imp.; imper.; inter.; interog.; Ac.; sing. 

b) imperf.; imper.; interj.; interog.; ac.; sg. 

c) imp.; imper.; inter.; interog.; A.; sing. 

d) imperf.; imp.; interj.; inter.; acuz.; sing. 

e) imper.; imp.; interj.; interog.; acuz.; s. 

 

494. Cuvântul patriotard are sensul de: 

a) devotat poporului său 

b) iubitor al ţării sale 

c) însufleţit de patriotism 

d) care face paradă de patriotism 

e) lipsit de patriotism. 

 

495. Alegeţi seria fără greşeli de ortografie.  

a) adă-ţi aminte!; mingii de baschet; aceiaşi miniştri; a venit întradins; 

b) nu ştie deloc; într-una dintre acestea; odată ce a venit…; nu de acestea vrea, ci de 

alt fel; 

c) a venit deasemeni; e liber cugetător; e un cuvânt binevenit; plouă într-una; 

d) premiul e bine meritat; Buna Vestire e o sărbătoare religioasă; n-are buna-cuviinţă; 

a făcut un gheşeft; 

e) e din Gana; citeşte cu luare-aminte; Albă ca Zăpăda; Statu-Palmă-Barbă-Cot. 

 

496. În care dintre seriile următoare, indicarea rădăcinii lexicale şi a afixelor 

cuvântului neîncrezător este corectă? 

a) ne (prefix) + încrez (rădăcină) + ător (sufix) 

b) ne (prefix) + în (prefix) + creză (rădăcină) + tor (sufix) 

c) ne (prefix) + în (prefix) + crez (rădăcină) + ător (sufix) 

d) ne (prefix) + în (prefix) + crede (rădăcină) + ă (sufix) + tor (sufix) 
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e) ne (prefix) + în (prefix) + crede (rădăcină) + ăt (sufix) + or (sufix). 

 

497. Cuvântul ocurent are sensul de: 

a) absent 

b) obişnuit 

c) neobişnuit 

d) care se întâlneşte într-un text 

e) circumstanţial. 

 

498. În care din seriile următoare, toate asocierile sunt potrivite din punct de vedere 

semantic:  

a) situaţie prodigioasă; menţinerea continuă; în memoria celor prezenţi 

b) paritate echivalentă, drepturi privative; novice experimentat 

c nelivrare în termen; recunoştinţă şi gratitudine; ameliorarea deficienţelor 

d) spor negativ; va apărea recent; împuternicit autorizat 

e) sub patronajul; contract oneros; drept de preempţiune. 

 

499. Alegeţi varianta corectă: 

a) El venii să-mi ceară bani.; Luaţi-vă gândul!; Banii, ţi dă? 

b) Eu venii să mi-i iau.; Lua-ţi-ai mai repede permisul! Nu mi-i de voi, ci de mine! 

c) Lua-ţi-vă înapoi cărţile!; Văzut-u-mi-ai ochelarii?; D-ale Carnavalului; 

d) Aduce-ţi mi-l degrabă!; Într-una vorbeşte.; S-au trezit s-au nu? 

e) M-ai că te-ai supărat!; Nu fii prost!; Ion ieşii adineaori. 

 

500. Cuvinetele francofon (1), francofil (2) şi francofob (3) au, în ordine, sensul de: 

a) iubitor de cultură și civilizaţie franceză; vorbitor de franceză; cu repulsie faţă de 

Franţa; 

b) vorbitor de franceză; prieten cu un francez; îndrăgostit de francezi; 

c) vorbitor de franceză; admirator a tot ceea ce este francez; cu aversiune faţă de ceea 

ce e francez; 

d) cunoscător de limbă franceză; amic al Franţei; fricos din cauza francezilor; 

e) vorbitor de franceză; cunoscător al culturii şi civilizaţiei franceze; îndrăgostit de 

cultura şi civilizaţia franceză. 

 


