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CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITEREA 2017

DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ
CULEGEREA DE TESTE ESTE RECOMANDATĂ PENTRU CANDIDAȚII CARE VOR SUSȚINE CONCURS DE
ADMITERE LA DOMENIILE/SPECIALIZĂRILE URMĂTOARELOR FACULTĂȚI:

- Științe Juridice, Sociale și Politice
- Litere

1. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. al-bă, a-cru, a-flu, ca-dru, ca-psă, gâ-rlă, la-pte, su-plu, um-plu;
B. al-bă, ac-ru, af-lu, cad-ru, cap-să, gâr-lă, lap-te, sup-lu, um-plu;
C. al-bă, a-cru, a-flu, ca-dru, cap-să, gâr-lă, lap-te, su-plu, um-plu.
2. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. i-ne-gal, de-ze-chi-li-bru, nes-ta-bil, des-cri-e, a-nor-ga-nic;
B. i-ne-gal, dez-echi-li-bru, ne-sta-bil, des-cri-e, an-or-ga-nic;
C. in-e-gal, dez-e-chi-li-bru, ne-sta-bil, de-scri-e, an-or-ga-nic.
3. În funcţie de accent şi număr de silabe pronunţarea corectă este:
A. fer-moár;
B. fer-muár;
C. fer-mo-ár.
4. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. a cade, (eu) caz, (el) să cază, (imp.) nu cade, nu cădeţi, trebuieşte, vroiam, creiază;
B. a cădea, (eu) caz, (el) să cază, (imp.) nu cade, nu cadeţi, trebue, voiam, crează;
C. a cădea, (eu) cad, (el) să cadă, (imp.) nu cădea, nu cădeţi, trebuie, voiam, creează.
5. Este scris corect verbul din:
A. (eu) aşez, (tu) aşezi, (el) aşază;
B. (eu) înşel, (tu) înşeli, (el) înşeală;
C. (eu) agreez, (tu) agreezi, (el) agreiază.
6. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. escroc, filigran, funeralii, glasvand, indescifrabil, inopinat, livrescă, maiou;
B. escroc, filigram, funeralii, glasvant, indescifrabil, inopinat, livrescă, maiou;
C. excroc, filigran, funeralii, glasvant, indiscifrabil, inopinant, livrescă, maiou.
7. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:
A. anóst, mijlóc, néutru, penúrie, óstrov, perceptór, răzmériţă, spléndid, profésor, véveriţă;
B. anóst, mijlóc, neútru, penuríe, ostróv, perceptór, rắzmeriţă, spléndid, profesór, véveriţă;
C. anóst, mijlóc, néutru, penurié, óstrov, perceptór, răzmeriţắ, spléndid, profésor, veveríţă.
8. Este scris corect enunţul:
A. Aceiaşi prieteni au aceeaşi părere;
B. Aceluiaşi om i-am cerut mai târziu aceiaşi părere;
C. Aceleeaşi prietene i-am spus aceeaşi părere.
9. Cuvintele eminent – iminent sunt:
A. antonime;
B. paronime;
C. omonime.

10. Conţine doar combinaţii corecte de cuvinte seria:
A. primire glaciară, eră glaciară, reuniune familială, limbaj familial;
B. primire glacială, eră glacială, reuniune familiară, limbaj familiar;
C. primire glacială, eră glaciară, reuniune familială, limbaj familiar.
11. Omofonele: nici o dată/nicio dată/niciodată sunt folosite corect în enunţul:
A. Nu poţi ghici nicio dată visul cuiva;
B. Frunză verde de alun,
Nici odată, nici acum
Nu am zis şi nici nu zic
Că nu vreau ca să mă stric;
C. A fost odată ca nici o dată.
12. Adjectivul fortuit are sensurile:
A. făcut sau impus cu forţa;
B. fals;
C. întâmplător.
13. Cuvântul cu sensul de a anula o lege, o dispoziţie oficială este:
A. a amenda;
B. a abroga;
C. a promulga.
14. Adjectivul înflăcărat are ca antonime cuvintele:
A. aprins, ardent;
B. exaltat, fervent;
C. apatic, indiferent.
15. Alegeţi din următoarele serii de termeni pe aceea care face parte din familia lexicală a
unui cuvânt:
A. frumos, frumoasă, frumoşi, frumoase;
B. floricea, floricică, florar, florăreasă;
C. dânsul, dânsa, dânşii, dânsele.
16. Există numai cuvinte compuse în seria:
A. cumsecade, despre, într-un, întruna, dis-de-dimineaţă, M.A.N.;
B. a întruchipa, gură-cască, binevenit, C.O.R., întruna;
C. linge-blide, printr-o, cum se cuvine, dis-de-dimineaţă.
17. Indicaţi enunţul în care întâlnim un substantiv adjectivizat:
A. În lumea asta sunt femei / Cu ochi ce izvorăsc scântei;
B. Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
C. Pentr-o inimă fecioară mândru idol ţi-ai ales.

18. Se dau următoarele enunţuri: Primăvara se întorc păsările călătoare. El doarme
buştean. Leneşul mai mult aleargă. Recoltatul porumbului se face toamna. Cuvintele scrise
cu bold s-au format prin:
A. derivare;
B. compunere;
C. schimbarea valorii gramaticale (conversiune).
19. În fraza: Atunci tu în întuneric te apropii surâzândă,/ Albă ca zăpada iernii, dulce ca o
zi de vară …, cuvântul scris cu bold este:
A. substantiv obţinut prin conversiune;
B. adverb de mod;
C. adjectiv obţinut prin conversiune.
20. În enunţul A înregistrat doi nou-născuţi, cuvântul scris cu bold este:
A. adjectiv;
B. substantiv;
C. adverb.
21. Identificaţi varianta în care toate cuvintele sunt derivate cu sufixe diminutivale:
A. aluniţă, cojiţă, doctoriţă, gingaş;
B. copăcel, mânuşiţă, izvoraş, fântânică;
C. fluturaş, nojiţă, portiţă, călăraş.
22. Este scris corect enunţul:
A. Fetele înşişi au fost de acord.
B. Ele însuşi au aprobat iniţiativa.
C. Ele însele ştiau adevărul.
23. Sunt incorecte toate pronunţările din rândul:
A. paisprezece, cinsprezece, şaisprezece, optîsprezece;
B. patrusprezece, cinsprezece, şasesprezece, optisprezece;
C. patrusprezece, cincisprezece, şasesprezece, optsprezece.
24. Alegeţi seria de cuvinte care cuprinde numai forme literare:
A. serviciu, orificiu, sacrificiu, onorariu;
B. serviciu, orifici, sacrifici, onorar;
C. servici, orificiu, sacrifici, onorariu.
25. Cuvântul deferenţă înseamnă:
A. deosebire;
B. neajuns;
C. stimă.
26. În contextul El a avut o intervenţie salutară, cuvântul scris cu bold are înţelesul:
A. prietenoasă;
B. salvatoare;
C. ceremonioasă.

27. Care dintre enunţurile de mai jos este corect formulat?
A. Casa nu era locuită decât duminica;
B. Casa nu era locuită decât numai duminica;
C. Casa era locuită decât duminica.
28. Se dau următoarele expresii: aversă de ploaie, altercaţie verbală, preaviz de concediere.
Care dintre ele constituie pleonasme?
A. niciuna;
B. numai a doua şi a treia;
C. toate.
29. Dintre formulările (a) a se adăuga un aditiv, (b) acord de colaborare, (c) excludere
mutuală, (d) alcoolemie în sânge, (e) caligrafie frumoasă nu sunt pleonastice:
A. b, c;
B. c, d;
C. c, e.
30. Sunt construite corect enunţurile (a) Să vină câţi mai numeroşi simpatizanţi, (b) Nu toţi
erau totali vinovaţi, (c) Pepenii erau proaspeţi sosiţi din Turcia, (d) Blugii erau excesivi de
scumpi, (e) Prefer scopurile uşoare de realizat?
A. a, b, e;
B. niciunul;
C. doar e
31. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. vâr-stă, cap-să, as-pru, ob-şte, a-tlet, lin-gvis-tă;
B. vârs-tă, cap-să, as-pru, obş-te, atl-et, ling-vis-tă;
C. vâr-stă, ca-psă, as-pru, obş-te, at-let, lin-gvi-stă.
32. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. scul-ptor, som-ptu-os, punc-taj, con-junc-ţie, ar-ctic, san-dvi-ciu-ri;
B. sculp-tor, somp-tu-os, punc-taj, con-junc-ţi-e, arc-tic, sand-vi-ciuri;
C. sculp-tor, somp-tu-os, punc-taj, con-junc-ţie, arc-tic, san-dvi-ciuri.
33. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. conştiinţă, cunoştinţă, fiică, fiindcă, fiinţă, încunoştinţa, înfiinţa, recunoştinţă, ştiinţă;
B. conştinţă, cunoştiinţă, fică, findcă, finţă, încunoştinţa, înfinţa, recunoştinţă, ştinţă;
C. conştiinţă, cunoştinţă, fiică, fiindcă, fiinţă, încunoştiinţa, înfiinţa, recunoştinţă, ştiinţă.
34. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. bunăstare, bunăvoinţă, bunăcredinţă, reavoinţă, floarea soarelui;
B. bună-stare, bună-voinţă, bună-credinţă, rea-voinţă, floarea-soarelui;
C. bunăstare, bunăvoinţă, bună-credinţă, rea-voinţă, floarea-soarelui.
35. Verbele a arde, a duce, a face, a fi, a zice fac imperativul pozitiv şi negativ:
A. arzi, du , fă, fii, zi, nu arde, nu duce, nu face, nu fi, nu zice;
B. arde, du, fă, fii, zi, nu arde, nu duce, nu face, nu fii, nu zice;
C. arzi, du, fă, fii, zii, nu arde, nu duce, nu fă, nu fi, nu zi.

36. Sunt scrise corect toate cuvintele evidenţiate din enunţul:
A. În faţa casei, chiar în dreptul uşii, o aştepta o mătuşă care, fostă lucrătoare la o gogoşărie,
se ocupa cu propriii fii de cultivarea viei şi a grădinii;
B. În faţa casii, chiar în dreptul uşii, o aştepta o mătuşe care, fostă lucrătoare la o gogoşerie,
se ocupa cu proprii fiii de cultivarea vii şi a grădinii;
C. În faţa casei, chiar în dreptul uşii, o aştepta o mătuşă care, fostă lucrătoare la o gogoşărie,
se ocupa cu propriii fii de cultivarea viei şi a grădinei.
37. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:
A. ánost, dúminică, míros, prícină, sevér, símbol;
B. díplomă, prevedére, rádar, simpozión, spléndid, únic;
C. adícă, arsíţă, cicátrice, furíe, mátur, sérvet.
38. Alegeţi seria de cuvinte care cuprinde numai forme literare:
A. (ar) prevede, (se) succedă, (se) aşează, (să) trebuiască;
B. (ar) prevedea, (se) succed, (se) aşează, (să) trebuiască;
C. (ar) prevedea, (se) succedă, (se) aşază, (să) trebuiască.
39. Se dau enunţurile:
1. Va dat o carte.
2. Bine a-ţi venit.
3. Victor i-a o carte.
S-a scris corect în:
A. enunţul 2;
B. enunţul 3;
C. niciunul dintre enunţuri.
40. Numeralul întâi nu e scris corect în:
A. clasa întâi;
B. clasa a întâia;
C. clasa-ntâia.
41. Indicaţi soluţia corectă pentru completarea spaţiului liber din următorul enunţ: Te-am
considerat ______ coleg săritor.
A. ca şi;
B. ca virgulă;
C. nu e nevoie de completare.
42. Care este construcţia corectă?
A. părinte al trei copii;
B. părinte ai trei copii;
C. părinte a trei copii.
43. În enunţul: În vacanţa mare, am făcut o excursie la mare, cuvintele scrise cu bold sunt:
A. omonime;
B. sinonime;
C. paronime.

44. Din următoarea serie de cuvinte: furnică, tunică, sarică, bătrânică, s-a format cu sufixul
diminutival -ică:
A. furnică, bătrânică;
B. doar bătrânică;
C. întreaga serie.
45. Cuvântul insolent înseamnă:
A. delăsător;
B. leneş;
C. obraznic.
46. Cuvântul interlop înseamnă:
A. intermediar;
B. dubios;
C. interpus.
47. Recunoaşteţi seria care conţine exclusiv termeni din domeniul juridic corect întrebuinţaţi
în scris şi în exprimarea orală:
A. delicvent, plastrografie, jurisprudenţă, repercursiune, pledoarie;
B. delincvent, plastografie, jurisprudenţă, repercusiune, pledoarie;
C. delictvent, plastografie, juristprudenţă, repercusiune, pledorie.
48. Sufixele -eşte, -âş, -iş, -mente creează :
A. substantive;
B. adjective;
C. adverbe.
49. În care dintre variante cuvântul scris cu italice e folosit corect ca formă şi/sau ca sens?
A. Am procedat aşa fortuit de împrejurări;
B. Cum nu ştia engleza, s-a înţeles mai mult mutual;
C. A aşteptat o oră în anticameră.
50. Dintre formulările: (a) a se întrajutora reciproc, (b) panaceu universal, (c) perspectivă
viitoare, (d) notorietate publică sunt pleonastice:
A. a,c, e;
B. a, c, d;
C. toate.
51. În care dintre enunţurile următoare forma verbului a scrie este greşită?
A. Scrieţi următoarele propoziţii şi apoi analizaţi-le!
B. Scrie-ţi temele după ce înveţi!
C. Scrie-ţi, băieţi, oricum, numai scrie-ţi!
52. În enunţul Crezusem că l-am domesticit, ______ astăzi m-a atacat din nou, în locul liber
este corect să folosim cuvântul:
A. ori;
B. or;
C. deci.

53. Sunt corecte toate enunțurile din seria:
A. Ce s-au discutat?, Ce-s cu astea?, Ce ţipi?, Cine ne sunt colegi?
B. Ce s-a discutat?, Ce-s cu astea?, De ce ţipi?, Cine ne este coleg?
C. Ce s-a discutat?, Ce-i cu astea?, De ce ţipi?, Cine ne este coleg?
54. Indicaţi varianta ce conţine o combinaţie lexicală incorectă:
A. tanc petrolier;
B. zăcământ petrolifer;
C. conductă petroliferă.
55. Recunoaşteţi seria care conţine exclusiv termeni din domeniul vieţii politice corect
întrebuinţaţi în scris şi în exprimarea orală:
A. plebiscit, preşedinţie, summit, miting, lobby;
B. plebicist, preşedenţie, summit, meeting, lobby;
C. plebiscit, preşidenţie, summit, mitting, lobby.
56. Antonimul lui penurie este:
A. lipsă;
B. abundenţă;
C. criză.
57. Enunţul corect este:
A. Experţii sunt unanimi de acord;
B. Cantităţi cât mai mari posibile vor fi cumpărate;
C. Ferestre larg deschise luminează camera.
58. Identificaţi enunţul în care, atunci când este rostit, nu apare o cacofonie:
A. Femeia avea două fete, una mai frumoasă ca cealaltă;
B. El, ca candidat, trebuia să ştie ce e de făcut;
C. La Laura nu era cazul să apeleze.
59. Fie enunţul Dragu-mi-i verbul a fi,/ Că-i c-un i, că-i cu doi i,/ Numai lui totuna i-i.
Acesta conţine:
A. două greşeli de ortografie şi o greşeală de punctuaţie;
B. nicio greşeală de ortografie şi o greşeală de punctuaţie;
C. nicio greşeală.
60. Este corect formulat enunţul:
A. Trebuiai să pleci;
B. Eram să întârzii;
C. O să trebuiască să mai aşteptăm.

61. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. de-zo-biş-nu-i, tran-scar-pa-tic, di-spre-ţu-i, tran-spu-ne, ră-scum-pă-ra, an-or-mal, ras-uci, su-bli-ni-e-re, ras-u-fla;
B. dez-o-biş-nu-i, trans-car-pa-tic, di-spre-ţu-i, trans-pu-ne, răs-cum-pă-ra, a-nor-mal, ră-suci, su-bli-ni-e-re, ră-su-fla;
C. dez-o-biş-nu-i, trans-car-pa-tic, dis-pre-ţu-i, trans-pu-ne, răs-cum-pă-ra, a-nor-mal, ră-suci, sub-li-ni-e-re, ră-su-fla.
62. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. în-tra-ju-to-ra-re, sa-van-tlâc, vâr-stnic, des-pre, as-tfel, jer-tfă;
B. în-tra-ju-to-ra-re, sa-vant-lâc, vârst-nic, de-spre, ast-fel, jert-fă;
C. într-a-ju-to-ra-re, sa-vant-lâc, vârst-nic, de-spre, ast-fel, jert-fă.
63. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. răzbate, înnoda, înainte, înapoi, îneca, înota, consătean, compatriot, conaţional;
B. răsbate, înnoda, înainte, înapoi, îneca, înota, consătean, conpatriot, connaţional;
C. răzbate, înnoda, înnainte, înapoi, înneca, înnota, consătean, compatriot, conaţional.
64. Indică seria în care toate cuvintele conţin diftong:
A. scaun, spion, cioban, teologie;
B. roib, căprioară, mioară, bojdeucă;
C. leoarcă, bolnăvioară, fiu, iarbă.
65. Conţin triftongi toate cuvintele din rândul:
A. rouă, croiau, ursoaică, chioară, cioară;
B. fuioare, aripioară, leoarcă, miei, întemeiau;
C. ziceai, torceau, chiuiau, lupoaică, zoaie.
66. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. greşeală, şa, să şadă, clujean, buzoian, ieşean, croială, tomnatic;
B. greşală, şa, să şadă, clujan, buzoian, ieşean, croială, tomnatec;
C. greşeală, şea, să şeadă, clujan, buzoiean, ieşan, croeală, tomnatic.
67. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. afluent, matricolă, maro, minge, miting, mostră, musculos, salariu;
B. afluient, matriculă, maro, mingie, miting, monstră, musculos, salariu;
C. afluent, matricolă, maron, minge, meeting, mostră, muşchiulos, salar.
68. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. (eu) auz, (el) să auză, (el) să aibe, (el) ignoră, voi creea, agreind;
B. (eu) aud, (el) să audă, (el) să aibă, (el) ignorează, voi creia, agreând;
C. (eu) aud, (el) să audă, (el) să aibă, (el) ignoră, voi crea, agreând.
69. Sunt corecte toate formele din rândul:
A. a bătea, a ţinea, a făcea, nu băteţi, nu făceţi, mi-ar place, va apare, va cade, va tace;
B. a bate, a ţine, a face, nu bateţi, nu faceţi, mi-ar place, va apare, va cădea, va tăcea;
C. a bate, a ţine, a face, nu bateţi, nu faceţi, mi-ar plăcea, va apărea, va cădea, va tăcea.

70. În care dintre următoarele enunţuri îmbinarea ca şi e folosită corect?
A. Aceste vase erau folosite ca şi obiecte de cult de către daci;
B. Ce părere aveţi dumneavoastră, ca şi consumator?
C. Ion a răspuns tot aşa de bine ca şi Vasile.
71. Care este enunţul corect formulat?
A. Mama a cărui băiat a fost premiat nu e prezentă;
B. Tatăl al cărei fată a fost premiată nu e prezent;
C. Mama al cărei băiat a fost premiat nu e prezentă.
72. Din următoarele serii de cuvinte (unele scrise aşa cum sunt pronunţate de anumiţi
vorbitori), care reprezintă seria termenilor argotici?
A. bonsoar, orevoar, ceau;
B. mişto, lovele, şpagă, mahăr;
C. zeghe, cuşmă, bumb, fârtat.
73. Conţine numai regionalisme seria:
A. iugăr, birău, limbă;
B. a săpuni, curechi, păpuşoi;
C. cucuruz, barabulă, colb.
74. Conţine numai neologisme seria:
A. a estima, construcţie, caracteristic;
B. evidenţă, a dura, rânduială;
C. flintă, paharnic, stolnic.
75. Indicaţi sensul neologismului xenofob:
A. naţionalist;
B. (persoană) care manifestă ură faţă de străini;
C. (persoană) care manifestă teamă exagerată faţă de spaţii închise.
76. Dintre cuvintele 1. colonie, 2. dresuri, 3 veselă, 4. director, 5. corector, 6. tipic, 7.
mozaic, prezintă diferenţe semantice datorită accentuării (sunt omografe):
A. 3, 4, 5, 6, 7;
B. 1, 2, 3, 5,7;
C. toate.
77. Indicaţi varianta ce conţine o combinaţie lexicală incorectă:
A. primire glacială;
B. lac glaciar;
C. eroziune glacială.
78. Aparţin familiei lexicale a unui cuvânt:
A. doar cuvintele obţinute prin derivare de la acesta;
B. cele de la A şi, în plus, cele obţinute prin compunere;
C. cele de la B şi, în plus, cele obţinute prin conversiune.

79. Următoarele derivate conţin în structura lor acelaşi număr de afixe (adică prefixe şi/sau
sufixe): ţărăncuţă, sârguincios, neputincios, destabilizator, necredibilitate. Stabiliţi numărul
acestor afixe:
A. două;
B. trei;
C. patru.
80. Sunt corect scrise toate cuvintele compuse din seria:
A. liber-cugetători, înainte-mergători, drept-credincioşi, nou-născuţi, propriu-zişi;
B. liberi-cugetători, înainte-mergători, drept-credincioşi, noi-născuţi, propriu-zişi;
C. liber-cugetători, înainte-mergători, drepţi-credincioşi, nou-născuţi, propriu-zişi.
81. Elementele de compunere savantă: (a) cripto-, (b) etero-, (c) eu-, (d) fil-, (e) izo-, (f)
mezo-, (g) orto-, (h) paleo-, (i) para- sunt asociate corect cu sensurile: (j) vechi, (k) prieten,
(l) corect, (m) egal, (n) lângă, (o) bine, (p) de mijloc, (r) diferit, (s) ascunsă:
A. aj, br, co, sk, em, fp, gl, hj, in;
B. aj, bm, co, dk, em, fp, gl, hj, in;
C. as, br, co, dk, em, fp, gl, hj, in.
82. În versurile: Din sânul vecinicului ieri / Trăieşte azi ce moare, cuvintele scrise cu bold sunt:
A. ambele adverbe;
B. ieri substantiv, azi adverb;
C. ambele substantive.
83. Se dau următoarele forme de GD: ideei, aleei, azaleei, orhideei. Sunt literare:
A. toate, în afară de prima;
B. toate, în afară de a treia;
C. a treia şi a patra.
84. Sunt corecte (formal şi semantic) toate îmbinările din seria:
A. Popescu e un politician agil; lonescu este un sportiv abil; Haina lui e căptuşită cu atlaz;
B. Popescu e un politician abil; lonescu este un sportiv agil; Haina lui e căptuşită cu atlaz;
C. Popescu e un politician abil; lonescu este un sportiv agil; Haina lui e captuşită cu atlas.
85. Identificaţi seria care conţine numai perechi de forme corecte ale imperativului afirmativ
- negativ:
A. fă! - nu fă!; fii! - nu fi!; stai! - nu sta!; plecaţi! - nu plecaţi!
B. fiţi! - nu fiţi!; scriţi - nu scriţi!; citiţi! - nu citiţi!; veniţi! - nu veniţi!
C. fă! - nu face!; pune! - nu pune!; du! - nu duce!; scrieţi! - nu scrieţi!
86. Se dau următoarele perechi de cuvinte: elucubraţie / divagaţie, fastidios / anost, conjectural
/ neîntemeiat, declarativ / categoric. Se pot afla în raport de sinonimie cuvintele din:
A. toate perechile;
B. numai prima şi a treia pereche;
C. numai a doua şi a patra pereche.

87. Sensul expresiei státu(s)–quó este:
A. locul pe care îl ocupă un individ într-un sistem social dat;
B. stare care a existat, se menţine şi în raport cu care se apreciază efectele unui tratat;
C. stare care se poate interpreta în mai multe feluri, cu două înţelesuri.
88. Se dau următoarele enunţuri: 1. Ziariştii n-au primit abilitatea aşteptată; 2. Era un
destins profesor; 3. Îi era eroare de întâlnirea care urma; 4. Arabia deţine întinse terenuri
petroliere.Cuvintele scrise cu italice s-au folosit corect în:
A. enunţul 1 şi 4;
B. enunţurile 2 şi 4;
C. niciunul dintre enunţuri.
89. Recunoaşteţi seria care conţine exclusiv termeni din domeniul comerţului corect
întrebuinţaţi în scris şi în exprimarea orală:
A. en-gros, leesing, container, chiosc;
B. angro, leasing, container, chioşc;
C. en gross, leesing, container, kiosc.
90. În care dintre enunţurile următoare adverbul mai este întrebuinţat corect (din punctul de
vedere al sensului şi al topicii)?
A. Nu mai mă prinzi uşor.
B. El nu-i mai director decât alţii.
C. Am găsit o soluţie mai eficace decât celelalte.
91. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:
A. im-pi-e-gat, in-au-gu-ra, in-tui-ţi-e, in-fa-i-li-bil;
B. im-pie-gat, in-au-gu-ra, in-tu-i-ţi-e, in-fa-i-li-bil;
C. im-pi-e-gat, i-na-u-gu-ra, in-tui-ţi-e, in-fai-li-bil.
92. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
A. nici-o-da-tă, naiv-i-ta-te, nau-fra-gia, ne-cu-vi-in-ci-os;
B. ni-cio-da-tă, na-i-vi-ta-te, na-u-fra-gia, ne-cu-vi-in-ci-os;
C. nici-o-da-tă, na-i-vi-ta-te, na-u-fra-gi-a, ne-cu-vi-in-cios.
93. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. scul-ptor, som-ptu-os, punc-taj, con-junc-ţie, ar-ctic, san-dvi-ciu-ri;
B. sculp-tor, somp-tu-os, punc-taj, con-junc-ţi-e, arc-tic, sand-vi-ciuri;
C. scul-ptor, somp-tu-os, punc-taj, con-junc-ţi-e, arc-tic, san-dvi-ci-uri.
94. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. (eu) piei, (el) să pieie; (el) invoacă, (el) să invoace; (el) provoacă, (el) să provoace; a
scade; să scază; (el) aşază, (el) să aşaze; scriţi, să scrim;
B. (eu) pier, (el) să piară;(el) invocă, (el) să invoce; (el) provocă, (el) să provoce; a scădea,
să scadă; (el) aşază, (el) să aşeze; scrim, să scriţi;
C. (eu) pier, (el) să piară; (el) invocă, (el) să invoce; (el) provoacă, (el) să provoace; a
scădea, să scadă; (el) aşază, (el) să aşeze; scrieţi, să scriem.

95. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. câteşitrei, orişicât, auto-apărare, binevoi, nemaiştiind, vasăzică;
B. câteşitrei, orişicât, autoapărare, binevoi, nemaiştiind, vasăzică;
C. câteştrei, orişicât, autoaparare, binevoi, ne-mai-ştiind, va-să-zică.
96. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. repercusiune, relaş, remunera, rucsac, sesiza, viager, recto, verso, tempo;
B. repercursiune, relache, remunera, ruksac, sesiza, viajer, recto, verso, tempo;
C. repercursiune, relaş, renumera, rucsac, seziza, viager, recto, versou, tempou.
97. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. visavis, aşa-zis, sus-numit, subsemnat, binecrescut;
B. vis-a-vis, aşazis, sus-numit, sub-semnat, binecrescut;
C. vizavi, aşa-zis, sus-numit, subsemnat, bine-crescut.
98. Redau întotdeauna vocale literele:
A. a, ă, â, î, e, i;
B. e, i, o, u;
C. a, ă, â, î.
99. În pronumele el şi în formele verbale eram, erai, era, litera e redă:
A. vocala e;
B. semivocala i;
C. diftongul ie.
100. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
A. (eu) términ, (el) felicítă, (eu) creiez, (el) crează, (noi) creem;
B. (eu) termín, (el) felicítă, (eu) creiez, (el) creiază, (noi) creem;
C. (eu) términ, (el) felícită, (eu) creez, (el) creează, (noi) creăm.
101. Alegeţi seria corectă:
A. Domnia-Sa, Domnia-Ta, Excelenţa-Voastră, Sfinţia-Sa;
B. Domnia Sa, Domnia Ta, Excelenţa Voastră, Sfinţia Sa;
C. Domnia sa, Domnia ta, Excelenţa voastră, Sfinţia sa.
102. Alegeţi soluţia corectă în cazul formelor de sg. şi pl. ale următorului substantiv (nume
al unui cunoscut fruct citric de culoare galbenă, mai mare decât portocala, cu gust plăcut,
acrișor-amărui):
A. grefă – grefe;
B. gref – grefuri;
C. grep – grepuri.
103. Propoziţia scrisă corect este:
A. Ce-i cu cei din faţa casei?
B. Ce-s cu cei din faţa casei?
C. Ce-i cu cei din faţa casii?

104. Cuvântul meşteşugăresc are următoarea structură:
A. tema meşteşug- şi sufixul -ăresc;
B. rădăcina meşter şi sufixul -şugăresc;
C. rădăcina meşteşug-, sufixul -ar şi sufixul –esc.
105. În enunţul: Andrei, fiind un inginer eminent, a intuit inundaţia ca un pericol iminent,
cuvintele scrise cu bold sunt:
A. omonime;
B. antonime;
C. paronime.
106. Cuvântul a gera înseamnă:
A. a îngheţa pe cineva;
B. a administra în locul altei persoane;
C. a garanta.
107. Cuvântul specios înseamnă:
A. făcut pentru anumite întrebuinţări;
B. neobişnuit;
C. înşelător.
108. Sensul cuvântului a deroga este:
A. a renunţa la rugăminţi;
B. a se abate de la o lege;
C. a delega pe cineva.
109. Următoarele cuvinte au fost grupate câte două, în aşa fel, încât numai una dintre
variante (pe care va trebui să o indicaţi) conţine perechi de sinonime: (a) venust, (b)
fastidios, (c) ofuscat, (d) lapidar, (e) insipid, (f) edulcorat, (g) îndulcit, (h) scurt, (i)
searbăd, (j) plictisitor, (k) voluptuos, (l) supărat.
A. ai, bk, cj, dh, eg, fl;
B. ak, bj, cl, dh, ei, fg;
C. aj, bk, cl, di, eg, fh.
110. Cuvântul ocean din seriile:
1. Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian;
2. ocean de ninsoare, ocean de foc, ocean de stele;
este folosit :
A. cu sens propriu în ambele serii;
B. cu sens figurat în ambele serii;
C. cu sens propriu în prima serie şi figurat în a doua.

111. În exemplele:
a. Vi-i dau vii pe toţi.
b. V-a spus că va veni şi bunica ?
c. Ţii mult la cărţi şi ţi-i greu să renunţi la ele.
d. Sora mea l-a văzut pe Dumitru la ştrand.
e. S-au certat sau mi s-a părut ?,
cuvintele scrise cu bold sunt:
A. omofone;
B. omografe;
C. omonime.
112. În formulările: Avansaţi înainte. Coboară jos. Repetă din nou. Convenim împreună.
Mai reveniţi, greşeala e de natură:
A. ortografică;
B. gramaticală;
C. lexicală.
113. În perechile: destins - distins, evolua - evalua, avers - advers, infesta - infecta, erupe irupe, simula - stimula se află:
A. antonime;
B. paronime;
C. omonime parțiale.
114. Alegeţi seria în care toate enunţurile sunt corecte:
A. Nu fii obraznic! Fi atent! Dăruiţi-i flori! Ia-ţi cartea înapoi! Cei doi m-au întrebat cei nou la
voi la şcoală. Ai început a-i minţi pe ceilalţi.
B. Nu fi obraznic! Fii atent! Dăruiţi-i flori! Ia-ţi cartea înapoi! Cei doi m-au întrebat ce-i nou la
voi la şcoală. Ai început a-i minţi pe ceilalţi.
C. Nu fii obraznic! Fii atent! Dărui-ţi-i flori! I-aţi cartea înapoi! Ce-i doi m-au întrebat ce-i nou
la voi la şcoală. A-i început ai minţi pe ceilalţi.
115. Indicaţi varianta care conţine o afirmaţie adevărată:
A. pronunţăm şi scriem sandviş;
B. pronunţăm sendvici şi scriem sandvici;
C. pronunţăm şi scriem sandvici sau sendviş.
116. Identificaţi enunţul care conţine o formă de acord neacceptată de limba literară:
A. O serie întreagă de greşeli au fost amendate.
B. În ceea ce privesc examenele, lucrurile decurg normal.
C. Majoritatea elevilor au plecat în excursie.
117. Se dau următoarele construcţii: colegului acesta; nouă însăne; clasa întâia; doisprezece
mii; părinte al trei copii; pepeni grozav de buni; unei dorinţe ale sale; oameni ai căror pasiune.
Sunt corecte:
A. a doua, a patra, a şasea şi a opta;
B. a treia şi a şasea;
C. a treia, a şasea şi a opta.

118. Virgula e folosită corect în:
A. Că trenul plecase de zece minute, a aflat înainte de a sosi la gară.
B. Ce nu recunoştea, era, că întârziase ieri la şcoală.
C. Întrebarea, dacă ar mai fi avut rost, să protesteze, l-a urmărit toată ziua.
119. Conjuncţia compusă ca să este folosită corect în exemplele: (a) Trebuie ca să învăţ; (b) Nu
e suficient ca să învăţ teoria; (c) Doresc ca să aprofundez toată materia; (d) M-am hotărât ca să
acord mai mult timp pregătirii; (e) Examenul e prea important ca să nu-l tratez cu toată atenţia;
(f) Învăţ ca să reuşesc.
A. a, b, c;
B. a, b, c, d;
C. e, f.
120. Elementele relaţionale sunt folosite corect în:
A. L-a certat, dar lui însă nu i-a păsat.
B. Se poate ca părerea mea să nu coincidă cu a lor.
C. Nu pot ca să ştiu.
121. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din rândul:
A. lin-cşii, ast-ma-tic, peh-li-van, tab-lă, cons-truc-tor;
B. linc-şii, as-tma-tic, peh-li-van, tab-lă, con-struc-tor;
C. linc-şii, ast-ma-tic, pe-hli-van, ta-blă, con-struc-tor.
122. În seria de cuvinte excroc, estradă, estinctor, escavator sunt scrise corect:
A. primele două;
B. ultimele două;
C. numai estradă.
123. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. incarna, reincarna, intitula, reintitula, imbold, îmboldi, întreprindere;
B. încarna, reîncarna, intitula, reîntitula, imbold, imboldi, intreprindere;
C. incarna, reincarna, intitula, reintitula, inbold, înboldi, intreprindere.
124. Redau întotdeauna semivocale literele:
A. e, i, o, u;
B. â, î, o, u;
C. â, î, e, i.
125. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. şaua, înşală, înşela, îngrijească, precedă, succedă, să succeadă;
B. şeaua, înşeală, înşăla, îngrijască, precede, succede, să succede;
C. şeaua, înşeală, înşela, îngrijască, precede, succede, să succedă.
126. Alegeţi seria de cuvinte care cuprinde numai forme literare:
A. petrifica, ferăstrău, chiftea, ventrilog, filigran;
B. pietrifica, fierăstrău, piftea, ventriloc, filigram;
C. pietrifica, fierăstrău, chiftea, ventriloc, filigran.

127. Sunt literare toate formele de vocativ din rândul:
A. Ană!, Ioană!, Marie!;
B. Ano!, Ioano!, Mario!;
C. Ana!, Ioana!, Maria!.
128. Adjectivul mijlociu este scris greşit în structura:
A. copii mijlocii;
B. copiii mijlociii;
C. mijlociii copii.
129. Identificaţi seria ce cuprinde forma corectă a cuvintelor:
A. încuviinţat, cuviinţă, conştiinţă, cunoştinţă, cuviincios, ştiinţă, fiindcă, încunoştiinţa;
B. încuvinţat, cuvinţă, conştinţă, cunoştinţă, cuviincios, ştiinţă, fiindcă, încunoştiinţa;
C. încuviinţat, cuviinţă, conştiinţă, cunoştinţă, cuviincios, ştiinţă, fiindcă, încunoştinţa.
130. Precizaţi câte dintre următoarele cuvinte pot fi considerate omonime lexicale parţiale
(având în vedere că unele dintre ele cunosc două forme de plural diferenţiate semantic):
raport, membru, curent, bob, aragaz, comision, pas, fus, platan, termen.
A. şase;
B. şapte;
C. opt.
131. Din următoarea serie de cuvinte: pretenţie, prevesti, precaut, s-a format cu prefixul pre-:
A. precaut;
B. prevesti;
C. întreaga serie.
132. Elementele de compunere savantă: (a) -fag, (b) -fil, (c) -fob, (d) -for, (e) -liză, (f) -morf,
(g) -scop, (h) -tecă sunt asociate corect cu sensurile (i) descompunere, (j) purtător, (k)
colecţie, (l) frică, (m) prieten, (n) a privi, (o) mâncător, (r) formă:
A. ao, bj, ch, dm, er, fi, gk, hn;
B. ao, bm, cl, dj, ei, fr, gn, hk;
C. ao, bj, cm, dn, er, fi, gk, hn.
133. În exemplele de mai jos s-au căutat antonimele a trei neologisme:
1. benefic - avantajos;
2. filantrop - mizantrop;
3. divergent - contrar.
Antonimul a fost găsit corect în:
A. exemplul 1;
B. exemplul 2;
C. exemplul 3.
134. Cuvântul pasibil înseamnă:
A. susceptibil;
B. realizabil;
C. apatic.

135. Cuvântul inextricabil înseamnă:
A. de neînţeles;
B. care nu poate fi stricat;
C. care nu poate greşi.
136. Cuvântul a stipula înseamnă:
A. a îndemna;
B. a menţiona;
C. a subvenţiona.
137. Substantivul decădere are ca sinonime cuvântul:
A. ascensiune;
B. înaintare;
C. declin;
138. Dintre îmbinările: (a) conducere managerială; (b) reclamă publicitară; (c) summit la
vârf; (d) mijloace mass-media; (e) hit de succes, sunt corecte:
A. numai a, b, c;
B. numai a, b, d, e;
C. niciuna.
139. Marcaţi enunţul care nu conţine nicio greşeală de semantizare:
A. Nu trebuie să plângi cu lacrimi de crocodil doar pentru că ai luat un trei.
B. Portarul gazdelor a respins mingea in extremis.
C. Toţi elevii au fost notaţi cu nota bene.
140. Cuvântul strămoşească are structura:
A. strămoş-(rădăcină), - ească(sufix);
B. strămoş-(rădăcină), - easc-(sufix),- ă(sufix);
C. stră-(prefix), + -moş-(rădăcină) + -easc-(sufix) + -ă(desinenţă).
141. În care dintre enunţurile următoare se realizează corect acordul articolului posesiv?
A. Mama a căror băieţi au spart geamul a venit astăzi la şcoală;
B. Fata a cărui tată eşti a lipsit trei zile de la şcoală;
C. Maşinile ai căror posesori sunteţi au fost furate aseară.
142. În care dintre enunţurile următoare acordul predicatului cu subiectul este inacceptabil?
A. O treime dintre elevii clasei noastre au fost premiaţi la concursurile şcolare;
B. Stolul de vrăbii au zburat;
C. Fiecare dintre noi a înţeles.
143. Virgula nu este utilizată corect în enunţul:
A. Nu citeşte ziare, dar ascultă buletinele de ştiri;
B. Fiind nepregătit, a pierdut examenul;
C. Munceşte, însă, nu dă randament.

144. Virgula e folosită corect în enunţul :
A. Iată, fraţilor, satul meu!
B. Hâş, de aici!
C. Iată fraţilor, satul meu.
145. Adjectivul posesiv este utilizat corect în: (a) unei prietene a mea; (b) unei prietene a
mele; (c) unei prietene ale mele; (d) o prietenă de-a mea; (e) o prietenă de-ale mele; (f) un
prieten de-al meu; (g) un prieten de-ai mei.
A. toate cazurile, cu excepția lui (a) și (c);
B. (b), (e), (g);
C. (c), (d), (f).
146. În exemplul: Cea făcut astăzi fata ce-a cuminte?, s-a scris corect în cazul:
A. cea făcut;
B. ce-a cuminte;
C. în niciunul din cele două cazuri.
147. În enunţul: În bucătărie miroase a pâine, cuvântul scris cu bold este:
A. prepoziţie;
B. articol posesiv;
C. articol hotărât.
148. Au grade de comparaţie toate adjectivele din rândul:
A. superior, inferior, optim, complet, desăvârşit;
B. deplin, vitreg, oral, unic, ultim;
C. puţin, mult, bun, urât, trist.
149. Substantivele: arici, elice, nume au:
A. numai formă de singular;
B. numai formă de plural;
C. o singură formă pentru singular şi plural.
150. Forma de genitiv-dativ a substantivelor Marin şi Marina este:
A. lui Marin, Marina;
B. lui Marin, lui Marina;
C. lui Marin, Marinei.
151. Substantivele cavalérie şi cavaleríe sunt:
A. omonime totale;
B. omonime parţiale;
C. nu sunt omonime.

152. Se dau următoarele perechi:
(1) releva / revela
(2) miner /minier
(3) venust / vetust
(4) investi / învesti
(5) doctrinal / doctrinar.
Avem paronime în:
A. toate;
B. niciuna;
C. numai în (1).
153. Se dau următoarele expresii: verdict final, schiţă sumară, origine etimologică.
Care dintre ele constituie pleonasme?
A. numai a doua şi a treia;
B. toate;
C. numai a treia.
154. Substantivul neutru blestem şi verbul la indicativ prezent, persoana I, singular blestem
sunt:
A. omonime morfologice;
B. omonime totale;
C. nu sunt omonime.
155. Antonimul adjectivului lucrativ este:
A. păgubos;
B. şomer;
C. relaxant.
156. Artrită şi arterită sunt în relaţie de:
A. variante literare ale aceluiaşi cuvânt;
B. sinonime lexicale;
C. paronime lexicale.
157. Bipartid şi bipartit sunt în relaţie de:
A. o variantă literară şi alta neliterară a aceluiaşi cuvânt;
B. paronime lexicale;
C. variante literare ale aceluiaşi cuvânt.
158. Cuvântul bojdeucă este:
A. regionalism;
B. arhaism;
C. arhaism lexico-gramatical.
159. Care dintre următoarele perechi lexicale: apropia / apropria, enerva / inerva, pronostic /
prognostic şi refula / reflua sunt formate exclusiv din paronime:
A. prima şi a treia;
B. toate;
C. a doua şi a patra.

160. Sinonimul cuvântului exceptare este:
A. excludere;
B. extragere;
C. excepţie.
161. Sensul substantivului bestiar este:
A. antologie de fabule sau de alegorii cu animale;
B. lucrare remarcabilă, excepţională;
C. listă de prescurtări.
162. Sensul expresiei sine die este:
A. într-o zi anumită;
B. fără o dată certă;
C. pe neaşteptate.
163. Cuvântul culant este în raport de sinonimie cu:
A. galant;
B. generos;
C. zgârcit.
164. Se dau următoarele expresii: floricele pop-corn, hobby preferat, simţ civic cetăţenesc,
perspectivă de viitor. Care dintre ele constituie pleonasme?
A. toate, în afară de a treia;
B. numai prima, a treia şi a patra;
C. toate.
165. Cuvintele centrifug şi centripet sunt:
A. sinonime;
B. paronime;
C. antonime.
166. Cuvintele a enerva şi a inerva sunt:
A. antonime;
B. paronime;
C. sinonime.
167. Cuvintele conflagraţie şi deflagraţie sunt:
A. sinonime;
B. paronime;
C. antonime.
168. Cuvintele or şi ori sunt:
A. omonime;
B. paronime;
C. forme în variaţie liberă ale aceluiaşi cuvânt.

169. Cuvântul matinal este antonim cu:
A. nocturn;
B. diurnal;
C. vesperal.
170. Sensul cuvântului marotă este:
A. mic animal, asemănător nutriei, din Munţii Alpi;
B. idee fixă, manie;
C. steag în marină.
171. Adjectivul oneros este antonim cu:
A. necostisitor, avantajos;
B. cupid;
C. generos.
172. Care dintre următoarele perechi: dacit / dacită, colectiv / colectivă, grup / grupă, calmar
/ calamar, cafeină / cofeină sunt alcătuite din paronime:
A. prima, a doua şi a patra;
B. prima, a doua şi a treia;
C. prima, a treia şi a cincea.
173. Termenul păcurar („cioban”) este:
A. arhaism fonetic;
B. arhaism lexical;
C. arhaism morfologic.
174. A elida şi a eluda sunt în relaţie de:
A. unul e literar şi altul neliterar;
B. variaţie liberă;
C. paronimie.
175. Substantivul melanj înseamnă:
A. elemente diverse din diferite şcoli, genuri etc.;
B. amestec de lucruri diferite;
C. substanţă chimică organică.
176. Următoarele forme: díncoace şi dincoáce sunt în relaţie de:
A. omofonie;
B. omografie;
C. omonimie.
177. Se consideră următoarele dublete de forme accentuate: díhor / dihór, léctică / lectícă şi
mírişte / miríşte. Dintre acestea, ambele componente sunt literare:
A. în toate trei;
B. în primul şi în al doilea;
C. în al doilea.

178. Se consideră următoarele sintagme: privire retrospectivă, conjunctură de moment,
panaceu universal, pandemie generală şi ajutorare reciprocă. Dintre acestea sunt pleonastice:
A. numai primul şi al treilea;
B. toate;
C. toate, mai puţin al cincilea.
179. Cuvântul gulag este:
A. arhaism;
B. neologism;
C. regionalism.
180. Se consideră următoarele sintagme: a aduce la acelaşi numitor, hipertensiune mică, a
şopti cu voce tare, atac cerebral şi a promova un produs. Dintre acestea, sunt pleonastice:
A. niciunul;
B. toate, mai puţin ultimul;
C. toate.
181. Dintre următoarele dublete: aici / aicea, arap / harap, lăcaş / locaş, areopag / aeropag şi
asterisc / asterix, reprezintă cazuri de paronimie:
A. numai primul;
B. toate, mai puţin al cincilea;
C. niciunul.
182. Cuvintele (eu) móţăi şi (a) moţăí sunt:
A. omonime morfologice;
B. omografe morfologice;
C. omonime parţiale.
183. Cuvântul caftan este:
A. arhaism lexical;
B. arhaism fonetic;
C. regionalism.
184. Cuvântul inveterat înseamnă:
A. evident;
B. înrădăcinat;
C. rasat.
185. Pluralele complexe şi complexuri sunt în relaţie de:
A. sinonimie;
B. paronimie;
C. omonimie parţială.
186. Cuvântul fólie şi folíe sunt:
A. omonime parţiale;
B. omografe;
C. omofone.

187. Cuvintele banc (aglomerare de nisip) şi banc (masă pentru efectuarea anumitor
operaţiuni) sunt în raport de:
A. omonimie lexicală;
B. polisemie;
C. omonimie morfologică.
188. Se consideră următoarele dublete: aversiune / adversiune, corvetă / covertă, crochet /
crochetă şi deferenţă / diferenţă. Reprezintă cazuri de paronime:
A. toate;
B. ultimele trei;
C. al doilea şi al patrulea.
189. Se dau următoarele expresii: bazaconie absurdă, bagatelă minoră, a clănţăni din dinţi,
măsură abuzivă şi ilegală şi premisă falsă. Care dintre acestea sunt pleonasme?
A. numai prima şi a doua;
B. toate, mai puţin ultima;
C. toate, mai puţin ultimele două.
190. Se consideră dubletele: albastru / alabastru, chibrituri / chibrite şi stampă / stambă.
Reprezintă situaţii de variaţie liberă:
A. primul şi al treilea;
B. niciunul;
C. toate.
191. Identificaţi enunţul în care nu există nicio greşeală (gramaticală sau de semantizare):
A. A reuşit din cauza eforturilor depuse.
B. Fondul de carte a fost mutat datorită inundaţiei.
C. În dimineaţa celei de-a cincea zile trebuie predate documentele.
192. Identificaţi enunţul în care nu există nicio greşeală (gramaticală sau de semantizare):
A. Îşi manifestă îngrijorarea vizavi de ceea ce se întâmplă.
B. Faptele însăşi sunt grăitoare.
C. Preţul ouălor a fost iarăşi subiect de scandal.
193. Identificaţi enunţul în care cuvântul subliniat este folosit corect:
A. Creşterea este de 7,5% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.
B. Aceeaşi oameni au venit la birou în fiecare zi.
C. Colaborăm, de zece ani, cu aceiaşi parteneri.
194. Identificaţi sintagma în care corpul de litere este utilizat corect:
A. ministrul învăţământului;
B. student la litere;
C. secretar de stat la externe.
195. Marcaţi enunţul în care cuvântul subliniat este folosit corect:
A. Acesta este scopul acţiunii începute în luna mai.
B. Abrogarea legii adoptată acum un an s-a amânat.
C. Dragele noastre colege, avem plăcerea de a vă invita [...].

196. Marcaţi seria în care apar doar cuvinte ce nu au nevoie de cratimă pentru ataşarea
articolului:
A. weekend, clic, board, trend;
B. party, print, hobby, holdup;
C. site, show, slide, mouse.
197. Identificaţi enunţul în care nu există nicio greşeală:
A. Cea mai bine plătită profesoară a fost concediată.
B. Statul a dispus alocarea sumei de doisprezece miliarde lei.
C. În vederea recuperării sumei datorate, actualizate la zi, s-a dispus amânarea executării
silite.
198. Identificaţi seria în care cratima este corect folosită:
A. prim-ministru, redactor-şef, economist-şef;
B. secretar-de-stat, şef-birou, asistent-manager;
C. auto-acuzare, prim-vice-preşedinte,vice-primministru.
199. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
A. Cere-ţi drepturile în instanţă dacă nu găseşti înţelegere.
B. Face-ţi asta, dar creaţi o strategie bugetară.
C. Ve-ţi proceda la anularea documentului constatator.
200. Identificaţi enunţul în care nu există nicio greşeală:
A. Informaţiile se aşază în tabel în ordine cronologică.
B. Fiecare dintre ei hotărăsc cum e mai bine.
C. Lucrările studenţilor cei mai buni vor fi publicate.
201. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
A. a înnoda, a îneca, de asemenea, engros;
B. vizavi, apropo, sendviș, cearşaf, weekendul;
C. vis-à-vis, à propos, sandwich, week-endul.
202. Precizaţi numărul de greşeli din enunţul următor: Unii dintre maiştrii au făcut aceiaşi
greşală care a-ţi făcut-o şi voi când încerca-ţi să-i susţine-ţi pe proprii angajaţi, asfel, s-a
ajuns ca, dintr-o angajată respectoasă, să se transforme întruna altfel.
A. 9 greşeli;
B. 10 greşeli;
C. 11 greşeli.
203. Identificaţi seria în care cratima este corect folosită:
A. CV-uri, x-uri, acquis-ul, Bruxelles-ul, show-ul, service-ul, site-ul;
B. summit-ul, deprecierea yen-ului, showbiz-ul;
C. auto-acuzare, prim-vice-preşedinte, vice-primministru.
204. Identificaţi enunţul în care nu există greşeli de utilizare a blancului (spaţiului liber):
A. Nu s-a stabilit nicio dată pentru evaluare.
B. Toate s-au întâmplat de o dată.
C. Prezentul proces verbal se comunica contestatoarei prin afisare la avizierul admiterii.

205. Identificaţi enunţul corect:
A. Dat fiind condiţiile meteo nefavorabile, meciul va fi amânat.
B. Începând cu noul an şcolar se va asigura gratuit manuale pentru fiecare elev.
C. La Paris se vor sărbători anul acesta 100 de ani de la [...].
206. Marcaţi enunţul care prezintă o formă de acord neacceptată de limba literară:
A. O grămadă de oameni au cumpărat această carte.
B. O serie întreagă de greşeli au fost amendate.
C. Accesul şi utilizarea platformei poate duce la supraîncărcare.
207. Identificaţi enunţul în care nu există nicio greşeală:
A. Prin circulara care s-a emis referitoare la acest caz....
B. Recunoaşterea sau executarea hotărârilor poate fi refuzată.
C. La sfârşitul celei de-a patra zi se vor efectua câteva teste.
208. Sunt corecte abrevierile numelor proprii:
A. C-tin, Ghe., D-tru;
B. Ct., G., D.;
C. C., Gh., D.
209. Câte semne de punctuaţie trebuie să completeze următorul enunţ pentru a fi considerat
corect: „Vrei nu vrei tot trebuie să vii mâine la examen.”
A. 1;
B. 2;
C. 3.
210. În care dintre serii, toate substantivele neologice sunt corect scrise articulat:
A. mouse-ul, hardul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, weekendul, story-ul,
avocadoul;
B. mouseul, hard-ul, dandyi, print-ul, paparazzi-i, IQ-ul, e-mail-ul, wekendul, story-ul,
avocadoul;
C. mouseul, hardul, dandy-i, printul, paparazzii, IQ-ul, e-mailul, week-end-ul, storyul,
avocado-ul.
211. Alegeti seria în care sunt corecte toate formele de imperativ afirmativ:
A. du-te, creşte-l, fierbe-o, zi-i, fă-o, adu-l, refă-o;
B. du-te, creşte-l, fierbi-o, zii, fă-o, adu-l, refă-o;
C. dute, creşte-l, fierbe-o, zice-i, fă-o, adă-l, refă-o.
212. În propozitia „Sfidarea legii ori ignorarea ei duc, în final, persoana implicată într-o sală
de judecată” există o greşeală de:
A. punctuaţie;
B. scriere;
C. acord.

213. Identifică seria cuvintelor scrise corect:
A. într-adevar, întruna, dinadins, dintr-odată;
B. întradevar, într-una, dina dins, dintr-odată;
C. într-adevar, întruna, dinadins, dintrodată.
214. Identifică enunţul în care există cel puţin o greşeală de scriere:
A. O dată ce ai plecat, nu te mai întoarce!
B. Nu mă voi răzgândi nicicând.
C. Nu am găsit nici o dată mai apropiată pentru plecare.
215. Nu sunt corecte formele cuvintelor din seria:
A. ambigu, bleumaren, meneger, genoflexiune, tango;
B. asterisc, cafeină, ghips, maiou, vehicul;
C. argeşean, bolerou, cearşaf, învesti, vindicativ.
216. Sunt scrise corect cu literă mare toate substantivele proprii din seria:
A. Polul Nord, Palatul Parlamentului, Simfonia Fantastică;
B. Arcul de Triumf, Legiunea de Onoare, Anul Nou;
C. Barbă-Albastră, revista „Limba Româna”, Întâi Mai.
217. În enunţul: Dacă vrei, vii, dacă nu, nu, există:
A. 2 propoziţii;
B. 3 propoziţii;
C. 4 propoziţii.
218. Precizaţi în care dintre enunţurile următoare cuvântul subliniat este prepoziţie:
A. Toţi îi erau împotrivă.
B. Toţi erau împotrivă.
C. Toţi erau împotriva lui.
219. Se dau enunţurile: Ţipa de ziceai că-l taie. A mers de l-a ajutat. Precizaţi în ce situaţie
cuvântul de introduce o finală:
A. în primul enunţ;
B. în al doilea enunţ;
C. în ambele enunţuri.
220. Identificaţi numărul de propoziţii principale din enunţul următor: Vrei, nu vrei, eu tot plec.
A. 3 principale;
B. 2 principale;
C. 1 principală.
221. Precizaţi care este rolul virgulei în enunţul următor: Inspiraţie dacă ai, cuvintele se leagă.
A. izolează o incidentă;
B. indică antepunerea condiţionalei;
C. indică intercalarea condiţionalei.

222. Precizaţi în care dintre enunţurile următoare apare un verb la modul conjunctiv: 1. Lasăţi lumea ta uitată! 2. Facă-se voia ta! 3. Fă-ţi voia ta!
A. în primul enunţ;
B. în al doilea enunţ;
C. în al treilea enunţ.
223. Cuvântul subliniat din enunţul Fumatul interzis minorilor! este:
A. un verb la participiu cu funcţia de predicat verbal;
B. un verb la diateza pasivă cu funcţia de predicat verbal;
C. un adjectiv cu funcţia de nume predicativ.
224. Cuvântul subliniat din enunţul Fumatul în locurile publice nu a fost dintotdeauna interzis
prin lege este:
A. un verb la participiu cu funcţia de predicat verbal;
B. un verb la diateza pasivă cu funcţia de predicat verbal;
C. un adjectiv cu funcţia de nume predicativ.
225. Cuvântul subliniat din enunţul Aşa ceva este de neimaginat de către cineva cu mintea
întreagă este:
A. verb nepred., la participiu, nume predicativ;
B. verb pred., la supin, nume predicativ;
C. un participiu din structura unui verb la diateza pasivă.
226. Cuvintele subliniate din enunţurile: Toţi au votat împotrivă-ţi. Toţi au votat în ciudă-ţi.
îndeplinesc următoarele funcţii sintactice:
A. primul este complement indirect şi al doilea este atribut pronominal;
B. primul este atribut pronominal şi al doilea este complement indirect;
C. ambele sunt complemente indirecte.
227. Rolul primei virgule din enunţul Frate, frate, dar brânza-i pe bani este:
A. izolează un element incident;
B. marchează prezenţa unui vocativ;
C. marchează o elipsă.
228. În enunţul Eu îl cert, şi el râde:
A. virgula este utilizată corect;
B. virgula este utilizată greşit;
C. virgula poate fi utilizată opţional.
229. Rolul virgulei din enunţul Ei Cătălin, acu-i acu / Ca să-ţi încerci norocul este:
A. marchează prezenţa unei apoziţii;
B. marchează prezenţa unui vocativ;
C. marchează o elipsă.
230. Rolul virgulelor din enunţul Apropie-te, spuse el, şi spune ce ai de spus este:
A. izolează un element incident;
B. marchează prezenţa unui vocativ;
C. marchează o elipsă.

231. Cuvântul tinerească are structura :
A. tiner- (rădăcină), -e- (sufix), -as- (sufix), -că (desinenţă);
B. tiner- (rădăcină), -ea- (sufix), -scă (sufix);
C. tiner- (rădăcină), -easc-(sufix), -ă (desinenţă).
232. În versurile: „Mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, urâte / Măşti râzânde, puse
bine pe-un caracter inimic”, cuvântul evidenţiat prin îngroşare este:
A. adverb de mod;
B. adjectiv obţinut prin conversiune;
C. verb la gerunziu.
233. Există numai cuvinte compuse (de diverse tipuri) în seria:
A. răuvoitor, bun-gust, bunăvoinţă, bunătate;
B. bunăstare, bună dimineaţa, bineţe, bună-cuviinţă;
C. Buna Vestire, bună-dimineaţa, bun-rămas, bine-crescut.
234. Există numai cuvinte derivate în seria:
A. dorinţă, voinţă, stăruinţă, căinţă;
B. cutezanţă, importanţă, balanţă, distanţă;
C. linguriţă, cârtiţă, poliţă, scufiţă.
235. Există numai cuvinte derivate în seria:
A. revedea, recunoaşte, respira, restitui;
B. regăsi, rescrie, repara, recicla;
C. revinde, reporni, refinanţa, reciti.
236. Formează o familie lexicală toate cuvintele din seria:
A. floare, florar, eflorescenţă, Florii;
B. om, omenesc, uman, omeni;
C. piatră, pietroi, pietriş, pietrui.
237. Sufixele: -esc, -iu, -os creează numai:
A. adjective;
B. verbe;
C. substantive.
238. Sufixele: -tor, -ar, -re creează numai:
A. adverbe;
B. substantive;
C. verbe.
239. Identificaţi seria care conţine numai derivate cu sufix diminutival:
A. căruţă, săniuţă, cănuţă, steluţă,
B. cheiţă, solniţă, căpiţă, fetiţă;
C. copilaş, arcaş, drăgălaş, călăraş.

240. Identificaţi seria care conţine numai derivate cu sufix colectiv:
A. studenţime, prostime, omenime, vechime;
B. păpuriş, stejăriş, pietriş, aluniş;
C. tineret, brădet, bănet, şiret.
241. Identificaţi seria care conţine numai derivate cu sufix augmentativ:
A. butoi, pietroi, altoi, pisoi;
B. băietan, ţăran, gâscan, bogătan;
C. copilandru, puiandru, căţelandru, flăcăiandru.
242. Seria de sufixe: -iza, -uí, -ifica, -ăní creează numai:
A. verbe;
B. adverbe;
C. adjective.
243. Identificaţi seria care cuprinde numai substantive derivate cu sufix moţional:
A. răţoi, leoaică, româncă, preoteasă;
B. gâscan, furnică, ţărancă, pisică;
C. ciocârlan, studentă, bucătar, rândunică.
244. În structurile: supărat foc, beat turtă, îngheţat tun, răcit cobză, cuvintele subliniate au
valoare morfologică de:
A. adjectiv;
B. adverb;
C. substantiv.
245. În enunţul: „Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet”, cuvântul subliniat are
calitatea de:
A. adjectiv propriu-zis;
B. adverb;
C. adjectiv provenit din participiu.
246. În enunţul: Lauda de sine nu miroase a bine, cuvântul subliniat are valoarea de:
A. adverb;
B. adjectiv obţinut prin conversiune;
C. substantiv.
247. În versurile: „Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare, / Ce zilele-mi copile şi albe le-a
ţesut”, cuvântul subliniat are valoarea morfologică de:
A. adverb;
B. adjectiv;
C. substantiv.
248. În textul: „În mahala pe toţi îi apucase evlavia şi era arhiplin de lume plângând, de
lumânări aprinse, de ofuri şi ahuri”, cuvintele subliniate au valoarea morfologică de:
A. substantiv;
B. interjecţie;
C. verb la infinitivul lung.

249. Identificaţi seria în care toate cuvintele derivate au în structura lor trei afixe (sufixe sau /
şi prefixe):
A. meşteşugăresc, înfloritor, mămicuţă;
B. neputincios, sârguincios, ţărăncuţă;
C. destabilizator, credibilitate, eminescianism.
250. Sunt derivate de la verbul a vedea toate cuvintele din seria:
A. prevedea, vizual, vedere, văzut;
B. văz, vedere, prevăzãtor, nevăzut;
C. văzut, nevăzut, vizibil, vizionar.
251. Rãdãcina cuvântului reîmpădurire este:
A. – pădur –;
B. – împădur –;
C. – reîmpădur –.
252. Prefixul în- se regăseşte în toate cuvintele derivate din seria:
A. îngălbeni, încuraja, întoarce, înfige;
B. înveseli, înnegri, înainta, înălţa;
C. înciuda, înnora, înălbi, îngrozi.
253. Selectaţi seria care conţine numai cuvinte din familia substantivului mână:
A. mânecă, mănuşă, mânăstire, mânui;
B. manipula, (a) mâna, manual, manevră;
C. înmâna, mânuşiţă, mâner, mânuţă.
254. Rădăcina cuvântului reînfrunzire este:
A. – înfrunz –;
B. – frunz –;
C. – reînfrunz –.
255. Toate prefixele au valoare negativă în seria:
A. a-, dis-, con-, strã-;
B. in-, ne-, diz-, re-;
C. a-, i-, in-, ne-.
256. Se dau următoarele sintagme: (1) preţul pieţii; (2) dragelor noastre; (3) ultimilor ştiri;
(4) sfârşitul vieţei; (5) asigurarea ordinei; (6) menţinerea liniştei. Formele de GD (subliniate)
sunt corecte în:
A. toate, mai puţin (4) şi (5);
B. toate, mai puţin (4) şi (6);
C. niciuna.
257. Dintre următoarele substantive: (1) virus, (2) ochi, (3) centru, (4) curent, (5) element, (6)
timp, (7) membru, pot avea două forme diferite de plural (diferenţiate semantic):
A. toate;
B. toate, mai puţin (1);
C. doar primele patru.

258. Dintre adjectivele: (1) tenace, (2) propice, (3) eficace, (4) precoce, (5) atroce, (6) feroce,
sunt variabile după număr (= îşi schimbă forma la plural):
A. toate;
B. toate, mai puţin (4) şi (5);
C. doar (1).
259. În care dintre enunţurile de mai jos grupul de cuvinte ca şi este utilizat incorect?
A. Ca şi antevorbitorul meu, doresc să supun atenţiei chestiunea cheltuielilor bugetare din
anul în curs.
B. Mai mulţi intelectuali au fost demascaţi în ultimul timp ca şi colaboratori ai Securităţii.
C. Iarna, ca şi vara, drumurile noastre sunt pline de gropi.
260. Care dintre enunţurile de mai jos este corect formulat (sub aspectul grupului de cuvinte
subliniat)?
A. Odată ce veniturile cresc, oamenii tind să nu mai consume atât de mult, drept ca urmare
predispoziţia spre consum încetează să crească sau stagnează.
B. Prevenirea poluării este o preocupare a noastră, drept prin urmare vom întreprinde acţiuni
de conştientizare a întregului personal.
C. Şi de această dată s-au adeverit cele sesizate, drept urmare s-a întocmit dosar de urmărire
penală salariatului în cauză.
261. Identificaţi enunţul în care substantivul subliniat este folosit corect la plural (atât ca
formă, cât şi ca sens):
A. Cererea pentru monezi de aur emise de Monetăria SUA a explodat după alegerile
prezidenţiale din noiembrie.
B. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova reaminteşte contribuabililor prahoveni că
luna martie vine cu trei termeni-limită la depunerea mai multor declaraţii şi meţiuni
obligatorii.
C. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău a lansat azi o campanie de
prevenire a consumului de droguri, în cadrul căreia a avut loc şi un concurs de slogane
antidrog.
262. În care dintre enunţurile de mai jos acordul încrucişat este realizat corect?
A. China a înfiinţat o agenţie de rating ale cărei servicii sunt plătite de investitori.
B. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a stabilit că soţii care deţin cetăţenie
dublă pot divorţa la instanţele oricărui stat membru ai căror cetăţeni sunt.
C. Se poate transfera de la o facultate dintr-un centru universitar la o facultate din alt centru
universitar studentul al cărui părinţi sau susţinători legali şi-au schimbat între timp domiciliul
în alt centru universitar sau într-o localitate apropiată de acesta.
263. Identificaţi enunţul în care cuvântul minim(um) / maxim(um) este utilizat corect:
A. Guvernul speră să obţină minim 700 mil. € din taxele de licenţă pentru frecvenţele radio.
B. România va înregistra o creştere economică de maxim 0,5% în acest an, deoarece încă
trece printr-o perioadă de declin major.
C. Ministrul de Finanţe a anunţat luni că Guvernul va adopta în maximum două săptămâni
actul normativ privind înfiinţarea structurii de Antifraudă fiscală şi vamală.

264. Identificaţi enunţul în care substantivul subliniat este folosit corect la plural (atât ca
formă, cât şi ca sens):
A. Ministerul Educaţiei a publicat pe edu.ro baremurile de corectare la examenele de
matematică şi istorie.
B. Acum ceva timp am primit o invitaţie la un concurs de coperte de carte.
C. Sincopele financiare, prin utilizarea banilor în avans, au dus la întârzieri ale termenilor de
execuţie şi, implicit, de predare.
265. Identificaţi enunţul în care adjectivul subliniat este utilizat corect ca formă:
A. Secţia Acvariu din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi le oferă
vizitatorilor posibilitatea de a vedea un nou spaţiu amenajat cu 12 exemplare de piranha cu
burta roşie, unii dintre cei mai feroci peşti de apă dulce din întreaga lume.
B. Suntem o echipă tânără, formată din trei medici veterinari profesionişti, dinamici, tenaci,
iubitori de animale, cu spirit de echipă şi ţeluri comune.
C. El a avut un debut original, relativ târziu, la douăzeci şi şapte de ani, spre deosebire de
majoritatea poeţilor români, care sunt precoci şi debutează mai devreme, între cincisprezece şi
douăzeci de ani.
266. În care dintre enunţurile de mai jos grupul de cuvinte ca şi este utilizat corect?
A. Ca şi calitate, produsul lasă mult de dorit.
B. Vă vorbesc acum ca şi specialist în probleme de drept internaţional.
C. La munte, ca şi la mare, pensiunile sunt luate cu asalt în zilele de Paşti.
267. Indicaţi varianta ce nu conţine o confuzie paronimică:
A. Patru manageri din România au câştigat în anul 2011 salarii nete anuare de peste un milion
de euro, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
B. Omul de afaceri Dinu Patriciu a acordat un interviu reporterilor de la „Adevărul”, cotidian
în care el investeşte, dezvăluind o viziune originară asupra economiei României.
C. Şedinţa ordinară de ieri a Consiliului Judeţean Satu Mare a fost foarte operativă
268. În care dintre următoarele enunţuri nu există pleonasm?
A. Veniturile salariale au fost calculate şi actualizate pe baza prevederilor legale în vigoare şi
verificate periodic de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.
B. Din contrabanda ilicită cu ţigări, numai în 2009 pierderile la buget au fost de 700-800
milioane de euro.
C. Perfecţionarea de sine este baza fundamentală a tuturor progreselor şi a întregii dezvoltări
morale.
269. Sunt scrise corect toate cuvintele din rândul:
A. şaisprezece, jurisdicţie, beneficiu, întreprinzător, fascicul, încorpora;
B. şasesprezece, jurisdicţie, benefici, întreprinzător, fascicul, încorpora;
C. şaisprezece, juristdicţie, beneficiu, intreprinzător, fascicol, incorpora;

270. Se dau următoarele enunţuri:
1. Medicul a ieşit din salon, inervat că pacientul l-a jignit
2. Era un distins profesor, original din Marea Britanie.
3. Era cunoscut de toţi ca un student iminent.
4. Atitudinea lui binevoitoare m-a indus şi pe mine în oroare.
Cuvintele subliniate s-au folosit corect în:
A. niciunul dintre enunţuri;
B. enunţurile 2 şi 3;
C. toate enunţurile, mai puţin 4.
271. Enunţurile Orar; Secretariat; Câine rău; Fumatul oprit; Trecerea interzisă se scriu cu
iniţială majusculă pentru că:
A. sunt anunţuri importante;
B. sunt substantive;
C. sunt primele cuvinte din text.
272. Cuvântul care înseamnă „boală de piele evidenţiată prin erupţie” se scrie corect:
A. egzemă;
B. exemă;
C. eczemă
273. Dintre cuvintele înnoda, înneca, înnora, înnăbuşi, sunt scrise corect:
A. primele două;
B. primul şi ultimul;
C. primul şi al treilea
274. Verbul care înseamnă „înlăturarea cojii” este scris corect:
A. a decoji;
B. a descoji;
C. a dezcoji.
275. În seria de cuvinte român, european, eminescian, bucureştean este scris greşit, cu literă
mică, doar:
A. primul termen;
B. al treilea;
C. niciunul.
276. Cuvintele olandă, murfatlar, joule se scriu cu literă mică atunci când:
A. sunt substantive proprii;
B. se referă la persoane, localităţi, ţări etc. de unde provin anumite produse;
C. reprezintă nume de produse, soiuri, unităţi de măsură, intrate în limbajul comun.
277. În scrierea pe calculator este obligatorie, în conformitate cu normele limbii române
literare, notarea semnelor diacritice:
A. pe ă şi î (â);
B. pe ă, î (â), i, ş, ţ;
C. nu este obligatorie.

278. Dintre cuvintele examen, excursie, exagerat, exact, cele în care litera x se citește gz sunt:
A. primul și al treilea;
B. ultimele două;
C. primul și ultimul.
279. În seria de cuvinte sfinx, ax, pix, fix, sunt unele care, la plural, îl transformă pe x în cş:
A. primul;
B. primul şi ultimul;
C. al doilea şi al treilea.
280. Despre o persoană care leşină, spunem că şi-a pierdut:
A. cunoştinţa;
B. cunoştiinţa;
C. conştiinţa.
281. Forma corectă a următorului cuvânt este:
A. itinerarii;
B. intinerare;
C. itinerare.
282. Dintre cuvintele înfiltra, intreprindere, destructiv, este scris corect:
A. al doilea;
B. al treilea;
C. niciunul.
283. În cadrul dubletelor lexicale marmoră/marmură şi repaos/repaus sunt scrise corect
formele cu:
A. o;
B. u;
C. niciuna.
284. Dintre cuvintele geografie, acordeon, neon, vreo, conţine diftong doar:
A. primul termen;
B. al treilea;
C. ultimul.
285. Alegeţi forma corectă a cuvintelor cocs/cox, pics/pix, rucsac/ruxac, micst/mixt,
sconcs/sconx. Dintre ele, se scriu cu cs:
A. primul cuvânt;
B. primul, al treilea şi ultimul;
C. toate cuvintele.
286. Următorul enunţ se scrie corect:
A. Te-aş ruga;
B. Te’aş ruga;
C. Te aş ruga.

287. În cuvântul copiii, primul i de după consoană este:
A. desinenţă de plural;
B. componentă a rădăcinii lexicale;
C. articol hotărât.
288. Se dau abrevierile dlui şi d-lui. Care dintre ele prescurtează cuvântul domnului?
A. d-lui;
B. dlui;
C. amândouă.
289. Care dintre următoarele cuvinte reprezintă forma corect abreviată a termenului
dumneavoastră?
A. dv. şi dvs.;
B. dv. şi d-voastră;
C. toate trei.
290. În formularea văzutu-s-au cratimele marchează:
A. rostirea cuvintelor în aceeaşi silabă;
B. postpunerea conjunctă a morfemelor verbale;
C. afirmaţia de la B. este valabilă pentru prima cratimă, iar cea de la A., pentru a doua.
291. În cuvintele toate, poartă, croat, succesiunea de litere oa reprezintă:
A. vocale în hiat, pentru toţi termenii;
B. diftongi, pentru primii doi tremeni;
C. vocale în hiat, pentru al treilea termen, şi diftongi, pentru primii doi.
292. În seria de termeni ştart, ştoc, ştrand, ştecher sunt scrişi corect:
A. primii doi;
B. al doilea şi al treilea;
C. ultimii doi.
293. Se dau cuvintele fenomen, simbol, caracter. Pe ce silabă se accentuează corect?
A. pe ultima;
B. pe penultima;
C. pe oricare dintre ele.
294. În seria de cuvinte înşeală, greşeală, angajează, aşază sunt scrise corect:
A. înşeală şi greşeală;
B. greşeală şi angajează;
C. greşeală, angajează şi aşază.
295. Pluralul corect al cuvintelor orar şi salariu este:
A. orarii şi salarii;
B. orare şi salare;
C. orare şi salarii.

296. Dintre termenii unfla, conpune, sâmbătă şi confluenţă sunt scrişi corect:
A. primul şi al treilea;
B. primii doi;
C. ultimii doi.
297. Se dau termenii surioară, plăpumioară, pălărioară, aripioară. Dintre aceştia, conţin
triftong:
A. primii doi;
B. ultimii trei;
C. al doilea şi al patrulea.
298. Sunt scrise corect, cu s sau cu z, umătoarele cuvinte: deslega, deznoda, zmulge,
desechilibru:
A. primul;
B. ultimele două;
C. al doilea.
299. Verbul a agrea are la indicativ prezent, persoana a treia, forma:
A. agrează;
B. agreează;
C. agreiază.
300. Dintre cuvintele viteaz, chinez, obraz, breaz, obez, treaz, au plurarul în –ji următoarele:
A. primul, al doilea şi al treilea;
B. ultimele trei;
C. toate, cu excepţia lui chinez şi obez.

Răspunsuri corecte:
1-C
2-C
3-A
4-C
5-A
6-A
7-B
8-A
9-B
10-C
11-B
12-C
13-B
14-C
15-B
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