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LIMBA ROMÂNĂ 
 

1) Există vocale în hiat în  toate cuvintele din seria: 
a)  farfurie, aeroport, areopag, fereastră; 
b)  ianuarie, ideologie, material, evoluţie; 

             c)  meteorolog, momâie, ploaie, deontologie; 
d)  cioban, denotaţie, fotografie, diurn. 

 
 

2) Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 
a)  premiză, avalanşă, deznădejde, păianjen; 
b)  premisă, avalanşă, deznădejde, păianjăn; 
c)  premisă, avalanşă, deznădejde, păianjen; 
d)  premisă, avalanşă, desnădejde, păianjen. 

 
 

3) Indică seria care conţine numai vocale: 
a)  a, e, i, o ,u; 
b)  a, ă, î, â; 
c)  e i,o, u; 
d)  ă,î,â,e,i. 

 
 

4) Indică seria în care toate formele de plural sunt  corecte: 
a)  avizuri, pnee, jurări, jupuieli;  
b)  avize, pneuri, jurări, jupuieli; 
c)  avize, pnee, jurări, jupuieluri;  
d)  avizuri, pneuri, jurări, jupuieli.  

 
 

5) Există numai cuvinte compuse în seria:  
a)  fărădelege, atotştiutor, binefăcător, floare-de-colţ; 
b)  cumsecade, deochi, ostaş, TAROM;  
c)  linge-blide, gură-cască, ştiinţific, dinspre; 
d)  reface, deoarece, bunăvoinţă, Romarta.  

 
 

6) Indică seria în care toate formele de plural sunt  corecte: 
a)  aerolituri, bareme, văgăuni, sindroame;  
b)  aerolite, bareme, văgăuni, sindromuri; 
c)  aerolite, bareme, văgăuni, sindroame; 
d)  aerolite, baremuri, văgăune, sindroame.  

 
 

7) Sensul substantivului calin este:  
a)  nesărat; 
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b)  referitor la cai; 
c)  ce conţine calciu; 
d)  tandru. 

 
 

8) Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din seria:  
a) câmpiei, lunei, lui Maria, dimineţii; 
b) lui Jeni, lui Ana, vulpii, vorbei; 
c) scânteii, grădinii, lui Mihai, serii; 
d) priveliştei, valei, vieţii, luptei. 

 
 

9) În contextele: Destul că nu învaţă. E destul ca l-ai bătut, cuvântul destul are, în 
ordine, următoarele valori morfologice:  
a) adverb, adverb; 
b) adverb, adjectiv; 
c) adjectiv, adverb; 
d) adjectiv, adjectiv. 

 
 

10) În propoziţiile: Stătea în mijlocul ogrăzii. Se aşezase în mijloc. Şi-a încins 

mijlocul, cuvintele subliniate sunt:  
a) locuţiune prepoziţională, locuţiune prepoziţională, adverb; 
b) locuţiune adverbială, locuţiune prepoziţională, substantiv; 
c)  substantiv cu prepoziţie, locuţiune prepoziţională, substantiv; 
d) locuţiune prepoziţională, locuţiune adverbială, substantiv. 

 
 

11) Nu acceptă grade de comparaţie niciun adjectiv din seria: 
a) primordial, principal, superior, antebelic; 
b) viu, inferior, timpuriu, gros; 
c) matinal, nocturn, slab, exterior; 
d) pecuniar, sfătos, înţelept, etern. 

 
 

     12) Conţine numai pronume personale enunţul:  
a) Dumnealui şi-a amintit de tinereţea sa.; 
b) Cineva i-a sugerat răspunsul; 
c) Dânsului îi spuneam adevărul;  
d) Oricine îi aduce un dar este un om bun. 

 
 

13) Sunt la gradul superlativ absolut toate adjectivele din seria: 
a) rarisimă, prea frumoasă, grozav de bună, arhiplină; 
b) cea mai frumoasă, tare cuminte, extrem de interesantă, foarte activă; 
c) mai atentă, extraordinar de ordonată,  cea mai veselă, din cale afară de obraznică; 
d) uriaşă, colosală, perfectă, mai cochetă. 
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14) Verbul a avea are următoarele valori morfologice: 
a) verb copulativ, verb predicativ; 
b) verb auxiliar, verb copulativ; 
c) verb predicativ, verb auxiliar; 
d) doar predicativ. 

 
 

15) În fraza: Chiar adevăruri de-ar fi câte se spun, în unele privinţe, despre tine, este 

indiscutabil că ai ajuns ceea ce ţi-ai pus în gând şi ai dorit atât de mult numai prin 

meritele tale, pe care, din păcate, unii ţi le contestă, din când în când, fără motive 

întemeiate, există: 
a)  două  predicative; 
b)  o predicativă; 
c)  trei predicative; 
d)  nicio predicativă. 

 
 

16) Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazei: Ori că s-a supărat  ori că n-a 

avut timp de n-a venit, nu mă interesează. 

a) subiectivă + subiectivă + consecutivă + principală ; 
b) completivă directă + completivă indirectă + consecutivă + principală; 
c) completivă indirectă + completivă indirectă + concesivă + principală; 
d) completivă directă + completivă directă + concesivă + principală. 

 
 

17) Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazei: I-a reuşit, deşi nu se ştie datorită 

cui, să ajungă ce-şi dorea. : 
a) altă interpretare; 
b) principală +concesivă+subiectivă + subiectivă + predicativă; 
c) principală +completivă directă+subiectivă + principală + atributivă; 
d) ) principală +consecutivă+subiectivă + predicativă. 

 
 

18) În  fraza:  Se pare că ai obosit, propoziţia subordonată este: 
a) completivă directă; 
b) completivă indirectă; 
c)  predicativă;  
d)  subiectivă.   

 
 

19) În fraza: E greu ca omul care este o fiinţă  finită sau limitată,  să priceapă şi mai 

ales să conceapă infinitul, care înseamnă nemărginire în timp şi în spaţiu şi pe care 

nu se poate să nu-l admitem, chiar dacă această viziune asupra universului depăşeşte 

posibilităţile noastre de înţelegere şi de exprimare, există: 
a)  o atributivă; 
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b)  două atributive; 
c)  trei atributive; 
d)  patru atributive. 

 
 

20) În  fraza:  La întâlnire s-a făcut cum e varul, propoziţia subordonată este : 
a)  predicativă; 
b)  circumstanţială de mod; 
c)  atributivă;   
d)  circumstanţială de timp. 

 
 

21) Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazei: A fost greu de intuit când vă 

întoarceţi, încât, văzând că nu reveniţi la noi, am plecat. 

a) principală +subiectivă + completivă directă + consecutivă; 
b) principală + subiectivă + completivă directă + predicativă; 
c) principală +completivă directă + completivă directă + consecutivă; 
d) principală +consecutivă+atributivă + predicativă. 

 
 

22) În fraza: Ceea ce-i convenea să  se întâmple era ceea ce şi-ar fi dorit toţi, există: 
a)  o subiectivă; 
b)  două subiective; 
c)  trei subiective; 
d)  trei predicative. 

 
 

23) În  fraza: E clar că nu a învăţat pentru acest examen,  propoziţia subordonată 
este: 
a) completivă  indirectă ; 
b) completivă  directă; 
c) subiectivă; 
d) circumstanţială de cauză. 

 
 

24) Cuvântul subliniat din enunţul  Atitudinea sa pare ciudată este: 
a)  atribut adjectival; 
b)  predicat verbal; 
c)  nume predicativ; 
d)  complement circumstanţial de mod ;. 

 
 

25) Cuvântul subliniat din enunţul  De rea nu o acceptau este: 
a)  complement circumstanţial de mod; 
b)  complement circumstanţial de scop; 
c)  nume predicativ; 
d)  complement circumstanţial de cauză. 
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26) Cuvântul subliniat din enunţul  Se scutură frunzele pe drum este: 
a)  complement  direct; 
b)  complement indirect; 
c)  nume predicativ; 
d)  subiect. 

 
 

27) Cuvântul subliniat din enunţul   Sclipea de rouă iarba este: 
a)  complement circumstanţial de mod; 
b)  nume predicativ; 
c)  subiect 
d)  complement circumstanţial de cauză. 

 
 

28) Cuvântul subliniat din enunţul  Ieşim ca duşi de vânt este: 
a)  complement circumstanţial de mod; 
b)  complement circumstanţial de scop; 
c)  nume predicativ; 
d)  complement circumstanţial de timp. 

 
 

29) Cuvântul subliniat din enunţul  A plecat înaintea ta este: 
a)  complement circumstanţial de timp; 
b)  complement circumstanţial de loc; 
c)  nume predicativ; 
d)  complement circumstanţial de mod ;. 

 
 

30) Cuvântul subliniat din enunţul Numai câţiva dintre ei s-au calificat este: 
a)  atribut pronominal prepoziţional; 
b)  atribut adjectival; 
c)  nume predicativ; 
d)  complement circumstanţial de mod ;. 
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ISTORIE 
 

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Caracteristica specifică nazismului în raport cu comunismul a fost: 
a) funcţionarea poliţiei politice; 
b) cultul personalităţii conducătorului; 
c) cenzura; 
d) rasismul. 

 
 

2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 prevedea anexarea de către Rusia a: 
a) Basarabiei; 
b) Bucovinei; 
c) Tighinei; 
d) Herţei. 

 
 

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Istoricul care foloseşte conceptul de „romanii populare" cu privire la autonomiile 
rurale româneşti este: 
a) A.D.Xenopol; 
b) Gheorghe Brătianu; 
c) Dimitrie Cantemir; 
d) Nicolae Iorga. 

 
 

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Hitler devine cancelar al Reich-ului în anul: 
a)   1933; 
b)   1934; 
c) 1922; 
d)   1936. 

 
 

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Vasile Lupu se află la conducerea Moldovei în perioada: 
a) 1634-1653; 
b) 1634-1629; 
c) 1653-1656; 
d) 1653-1654. 

 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Procesul de colectivizare agriculturii se desfăşoară între: 
a) 1949-1962; 
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b) 1945-1961; 
c) 1946-1950; 
d) 1947-1953. 

 
 

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Constituţia din 1938 consacra: 
a) principiul supremaţiei regelui; 
b) consolidarea pluralismului politic; 
c) supremaţia parlamentului; 
d) principiul consolidării democraţiei. 

 
 

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Liderul sovietic care a iniţiat procesul de destalinizare a fost: 
a) Brejnev; 
b) Gorbaciov; 
c) Hrusciov; 
d) Elţîn. 

 
 

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Primul război mondial se declanşează în: 
a) 1914; 
b) 1916; 
c) 1912; 
d) 1913. 

 
 

10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În Tratatul de la Paris din 1856 s-a decis cu privire la Principatele Române: 
a) instituirea protectoratului Rusiei; 
b) desfiinţarea suzeranităţii otomane; 
c) independenţa politică; 
d) garanţia colectivă a celor şapte mari puteri. 

 
 

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
La Conferinţa de pace de la Paris din 1919-1920 a fost recunoscută noua configuraţie 
teritorială a României. În România, regimul monarhic a fost abolit în 1947. 

 
 

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
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a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Dubla alegere a lui Al. Ioan Cuza a fost acceptată de Marile Puteri garante în cadrul 
Conferinţei de la Paris din martie-septembrie 1859. Primul guvern unic al 
Principatelor Unite a fost condus de Barbu Catargiu. 

 
 

13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
La 26 iunie 1940, ministrul de externe Molotov a înmânat ministrului român de la 
Moscova un ultimatum prin care cerea cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de nord. La 
23 august 1944, România intra în război alături de Germania împotriva URSS. 

 
 

14) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Intervenţia militară a Rusiei pune capăt mişcării lui Tudor Vladimirescu. Între 1821-
1822 asistăm la ocupaţia militară turcească în spaţiul Ţării Româneşti. 

 
 

15) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Domnia lui Carol I a debutat prin adoptarea Constituţiei din 1866. Legea 
fundamentală nu crea un cadru favorabil constituirii partidelor politice. 

 
 

16) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Constituţia din 1866 nu prevedea dreptul la liberă asociere, libertatea persoanei şi 
inviolabilitatea domiciliului. Proprietatea privată era declarată sacră şi garantată de 
lege. 
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17) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
La 4 aprilie 1949, la Washington, are loc ceremonia de semnare a Pactului N.A.T.O. 
Acesta cuprindea majoritatea statelor democratice din Europa, S.U.A. şi câteva state 
est-europene aflate sub influenţa U.R.S.S. 

 
 

18) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
În urma războiului daco-roman din anii 105-106, Dacia este cucerită de către 
Imperiul Roman. Retragerea aureliană din Dacia are loc în anul 371. 

 
 

19) Analizaţi conţinutul celor doua enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Sub conducerea sultanului Baiazid al III-lea, turcii reiau în anul 1484 atacul asupra 
Moldovei, încercuind cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. În încercarea de a recuceri 
cetăţile cu sprijin polon, Ştefan cel Mare depune în anul 1485 omagiul de vasalitate 
regelui Poloniei. 

 
 

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
Tratatul de la Paris din 1856 prevedea alipirea a celor trei judeţe din sudul Basarabiei 
la Moldova. În 5 ianuarie 1859 Al. Ioan Cuza a fost ales domn în Moldova. 

 
 

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Lupta de la Călugăreni; 
B. Lupta de la Mirăslău; 
C. Lupta de la Şelimbăr . 
a) A B C; 
b) C A B; 
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c) A C B; 
d) B A.C. 

 
 

22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A.  Domnia lui Alexandru Ioan Cuza ; 
B. Domnia lui Carol I; 
C. .Domnia lui Ferdinand I. 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Aderarea României la Uniunea Europeană; 
B. Integrarea României în NATO; 
C. Aderarea României la FMI. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Incheierea procesului de colectivizare a agriculturii în România; 
B. Nicolae Ceauşescu devine liderul Partidului Comunist Român; 
C. Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice în România. 
a) A B C; 
b) C A B; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Proclamarea neutralităţii României în Primul război mondial; 
B. Intrarea României în Primul Război Mondial; 
C. Alianţa României cu Antanta. 
a) B C A; 
b) C  B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
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26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Instalarea guvernului Petru Groza; 
B. Adoptarea primei constituţii comuniste în România; 
C. Abdicarea regelui Mihai I. 
a) A B C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Constituirea Consiliului Naţional Român Central; 
B. „Declaraţia de la Oradea" a Partidului Naţional Român; 
C. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. 
a) B C A; 
b) C  B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A. Înlăturarea regimului comunist din România; 
B. Câştigarea alegerilor parlamentare de către F.S.N. şi Ion Iliescu; 
C. Câştigarea alegerilor parlamentare de către Frontul Democrat al Salvării 

Naţionale. 
a) A B C; 
b) C A B; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
consideraţi corectă. 
A."Descălecatul" lui Dragoş în Moldova; 
B. Domnia lui Petru I  Muşat; 
C. Sfârşitul domniei lui Nicolae Alexandru, voievod al  Ţării Româneşti. 
a) A B C; 
b) C A B; 
c) A C B; 
d) B A C. 

 
 

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o 
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consideraţi corectă. 
A. Nicolae Ceauşescu devine preşedintele Republicii Socialiste România; 
B. Revenirea PMR la denumirea de PCR; 
C. Înfiinţarea Securităţii. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) A C B; 
d) B A C. 
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LIMBA ENGLEZĂ 
 

1) Although we are very busy, we manage to see each other once in a_______ 
a) moment 
b) while 
c) period 
d) term 

 
 

2) This tradition________back to the 15th century. 
a) goes 
b) comes 
c) leads 
d) takes 

 
 

3) Everyone was ________when the manager walked out of the meeting. 
a)  taken aback 
b) taken in 
c) taken up 
d) taken over 

 
 

4) He _________ a few ________ to  be promoted. 
          a)     pushed / strings 

b)    pulled / threads 
          c)    pushed / threads 
          d)    pulled / strings 

 
 

5) If you want to make a _________ , you should address the clerk over there. 
          a)     complain 
          b)    complaining 
          c)    complaint 
          d)    complainment 

 
 

6) I'm sure they won't _________ murder. 
          a)     get away with 

b)    get on with 
          c)    get down on 
          d)    get off with 

 
 

7) _____________did this will be punished. 
a) Anybody 
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b) Nobody 
c)    Whichever 
d) Whoever 

 
 
 

8) _________ computer is working at the moment . 
a) Neither 
b) All 
c) Both 
d) Several 

 
 

9) Elevii au părăsit clasa câte doi. 
a) The students left the classroom two in two. 
b) The students left the classroom in twos. 
c) The students left the classroom in two. 
d) The students left the classroom by twos. 

 
 

10) There were___________students in a group. 
a)  fifteen 
b)  fiveteen 
c)  fifeteen 
d)  fivteen 

 
 
 

11)  He feared lest he _________ deceived. 
a) shouldn't be 
b)    should be 
c) will be 

          d)    will have been 
 
 

12) Much_________I like camping, I can't afford to buy a tent. 
a) as 
b) than 
c) that 
d) although 

 
 

13)  It's about time  they _________ . 
a) did make up 
b)      made up 
c) will make up 

          d)    have make up 
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14)  He  is so bossy. He's acting as if he _________ in charge. 
a) has been 
b)    were 
c) will be 

          d)    will have been 
 
 

15) Try as he_______, he wasn't able to open the box. 
a) will 
b) would 
c) can 
d) might 

 
 

16) Only after_________ the pub_______ that his wallet ________. 
a) leaving  /  did he realize /  had been stolen 
b)    living  /  did he realize /  had been stolen 
c) leaving  /  did he realized /  had been stolen 
d)    leaving  /  did he realize /  has been stolen 

 
 

17) He has_________money and too_______sense. 
a) much/little 
b) much/a few 
c) a few/few 
d) many/more 

 
 

18) Unfortunately, sometimes competitions bring out the______________in the 
participants. 

a) bad 
b) badly 
c)    worse 
d) worst 

 
 

19) She has bought a new perfume. It smells so _______ 
a) well 
b) good 
c)    nicely 
d) strongly 

 
 

20) Your stories are __________ credible. 
a) lesser and lesser 
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b) less and less 
c) little and little 
d) more and less 

 
 

21) Ann plays  __________  . 
a) the violin very well 
b) the violin very good 
c) very well the violin 
d) very good the violin 

 
 

22) Cu cât sunt zilele mai lungi,cu atât sunt nopţile mai scurte. 
a) The long the days, the short the nights. 
b) The longest the days, the shortest the nights. 
c) The longer the days, the shorter the nights. 
d) Longer the days, shorter the nights. 

 
 

23) Don't forget to congratulate Andy________passing his driving test. 
a)  about 
b)  of 
c)  in 

 d)  on 
 
 

24) Later he _________me a cup of tea.  
a) buyed 
b) brought 
c) bringed 
d) bring 

 
 

25) Where is he ? He  _________by now. 
a) should had arrived 
b) should be arrived 
c) should have arrived 
d)    should been arrived 

 
 

26) We _________ a picnic when the storm _______. 
a) was having / broke out 
b) were having / was breaking out 
c) were having / broke out 

          d)    had / was breaking out 
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27) "The meeting went very well, didn't it?" 
 "Yes, they agreed _________ ahead with our proposal." 
a) in going 
b) at going 
c) to go 

          d)    have gone 
 
 

28) He ________his house broken_____last year. 
a)  has/out 
b)  will have/in 
c)  had/up 

 d)  had/into  
 
 

29) Tom ___________along the street when he__________someone behind him. 
Actually, a stranger ___________him for a while. 

a) walked/has noticed/had been following 
b) was walking/noticed/was following 
c)  was walking/had noticed/had followed 

 d) was walking/noticed/had been following  
 
 

30) When  she _________ home, she will be thrilled to see you . 
a)  would come 
b)  will come 
c)  comes 

          d)  will be coming 
 
 
 
 
 
 
 
 


