
 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 2 – 06.08.2016 ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE POLIŢIE  A2 

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Deputaţii aleşi prin vot universal în Parlamentul britanic fac parte din: 
a) Adunarea Naţională; 
b) Camera Comunelor; 
c) Bundestag; 
d) Camera Deputaţilor 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Formaţiunea politică condusă de Menumorut avea centrul la: 
a) Biharea; 
b) Cenad; 
c) Cuvin; 
d) Dăbâca 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Partidul Naţional Liberal a fost înfiinţat la data de: 
a) 24 mai 1875; 
b) 24 aprilie 1875; 
c) 3 februarie 1875; 
d) 26 mai 1875 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Guvernul Mihail Kogalniceanu adoptă Legea secularizării averilor mănăstireşti în anul: 
a) 1863; 
b) 1864; 
c) 1865; 
d) 1866 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Denumirea ţării de Republica Socialistă România se regăseşte în Constituţia din anul: 
a) 1938; 
b) 1965; 
c) 1948; 
d) 1952 
 

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În România, Biserica greco-catolică, a fost interzisă prin lege în anul: 
a) 1947; 
b) 1948; 
c) 1949; 
d) 1950 
 

7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dobrotici a primit titlul de despot în anul: 
a) 1352; 
b) 1354; 
c) 1357; 
d) 1359 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Lucrarea „O enigmă şi un miracol istoric: poporul român" îi aparţine istoricului: 
a) Gheorghe Brătianu; 
b) Vasile Pârvan; 
c) Nicolae Iorga; 
d) Dimitrie Onciul 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1541 Transilvania devine Principat autonom sub suzeranitate: 
a) maghiară; 
b) habsburgică; 
c) otomană; 
d) poloneză 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 a fost încheiat cu: 
a) Bulgaria; 
b) Ungaria; 
c) Austria; 
d) Italia 
 

11) 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. 
 

Convenţia româno-rusă a fost încheiată la 4/16 aprilie 1877, fiind semnată de Carol I, respectiv de 
consulul rus la Bucureşti, baronul Stuart; Convenţia prevedea libera trecere a armatei ruse pe teritoriul 
României şi angajarea guvernului rus la respectarea drepturilor şi integrităţii teritoriale a României. 
 

12) 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 primul mileniu creştin, în zona nord-dunăreană s-au perindat numeroase populaţii migratoare; 
continuitatea daco-vlahilor este atestată de numeroase descoperiri arheologice. 
 
13) 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. 
 
Războaiele daco-romane din 101-102 şi 105-106 d.Hr. au fost câştigate de către romani; În anul 106 d.Hr. 
o parte a Daciei a fost transformată în provincie romană. 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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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. 
 
În prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a remarcat personalitatea lui Winston Churchill, prim ministru 
din partea Partidului Conservator; În perioada postbelică primul -  ministru laburist, Margaret Thatcher, s-
a afirmat prin acţiunile de consolidare a economiei, prin privatizarea unor întreprinderi şi servicii de stat , 
cât şi prin cele care au vizat creşterea prestigiului extern al ţării. 
 
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. 
 
Cea mai importantă grupare extremistă de dreapta a fost cea a lui Corneliu Zelea Codreanu care în 1927 
se desprinde din Liga Apărării Naţionale Creştine şi întemeiază Legiunea Arhanghelului Mihail; Extrema 
stângă din România este reprezentată de Partidul Comunist, înfiinţat în 1919, care a aderat la 
Internaţionala a III-a Comunistă.  
 
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. 
 
Primul stat creat de către romanitatea răsăriteană a aparţinut vlahilor din Peninsula Balcanică; Sub Ioan 
Asan al II-lea (1218- 1241), statul vlaho bulgar a atins apogeul puterii sale. 
 
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. 
 
Romanitatea este elementul esenţial al identităţii lingvistice şi culturale a poporului român; Procesul de 
romanizare lingvistică şi culturală din secolele II-III d.Hr. a pătruns foarte repede nu numai în zonele 
urbane ci şi la sate. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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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. 
 
Bogdan Petriceicu Haşdeu susţine în lucrările sale supravieţuirea elementului autohton geto-dac în urma 
cuceririi Daciei; „Şcoala Ardeleană" pune accent pe caracterul exclusiv latin al românilor. 
 
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. 
 
În Constituţia din 1948, prevederile economice prevalau asupra celor politice, fiind instrumentul legal 
prin care se pregătea trecerea întregii economii sub controlul statului; Constituţia din 1952 consfinţeşte 
desprinderea totală a României faţă de Uniunea Sovietică. 
 
20) 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. 
 
Prin pacea din 89 d.Hr., Dacia devenea regat clientelar Romei; împăratul Traian considera statul dac o 
ameninţare la adresa securităţii Imperiului Roman. 
 
21) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Convenţia de la Paris; 
B. Tratatul de la Paris; 
C. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc. 
a) B C A; 
b) B A C; 
c) C A B; 
d) A C B. 
 
22) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Elaborarea Codului civil; 
B. Legea instrucţiunii publice; 
C. Legea agrară. 
a) C B A; 
b) A B C; 
c) C A B; 
d) B A C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Petiţia ţării; 
B. Petiţiunea Proclamaţie; 
C. Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat. 
a) B A C; 
b) B C A; 
c) A C B; 
d) A B C. 
 
24) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Adoptarea Constituţiei care consfinţeşte Marea Unire; 
B. Votarea legilor de ratificare a unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România; 
C. Încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria la Alba-Iulia. 
a) B C A; 
b) C B A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Mirăslău; 
B. Bătălia de la Şelimbăr; 
C. Bătălia de la Guruslău. 
a) C A B; 
b) B A C; 
c) A C B; 
d) B C A. 
 
26) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Încheierea procesului etnogenezei româneşti; 
B. Limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică; 
C. Donariul de la Biertan. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B; 
d) A B C. 
 
27) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Condamnarea lui Nicolae Ceauşescu a intervenţiei U.R.S.S. şi a altor state membre ale Tratatului de la 
Varşovia împotriva Cehoslovaciei; 
B. Aderarea României la Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială; 
C. Vizita preşedintelui american Richard Nixon în România. 
a) C B A; 
b) A C B; 
c) B C A; 
d) A B C. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 
Pagina 5 din 6 

        a)  b)  c)  d) 
 

  



 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 2 – 06.08.2016 ISTORIA ROMÂNILOR – FACULTATEA DE POLIŢIE  A2 

28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza ; 
B. Proclamaţia de la Padeş; 
C. Adoptarea Legii secularizării averilor mănăstireşti. 
a) C B A; 
b) B C A; 
c) C A B ; 
d) A C B 
 
29) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de la Curtea de Argeş; 
B. Sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu în Ţara Românească; 
C. Înfiinţarea de către regalitatea maghiară a unei mărci de apărare condusă de voievodul maramureşean 
Dragoş. 
a) C B A; 
b) C A B; 
c) B C A; 
d) B A C. 
 
30) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Bătălia de la Vaslui; 
B. Bătălia de la Cătlăbuga; 
C. Bătălia de la Baia. 
a) B C A; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d) C A B. 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) The authorities are trying to _______the scandal _______the carpet. 
a)  brush /under 
b) broom/over 
c) comb/on 
d) cleaner/under 
 
2) You will never convince me of its importance! We'll just have to  _______ to disagree.  
a) agree 
b) consider 
c) admit 
d) accept 
 
3) Scarcely ______to each other _____. 
a) do they talk/ any more 
b) they do talk/any less 
c) talk they/anyhow 
d) they talk/any better 
 
4) Unfortunately, the partner ______I was working has been_____. 
a) that/taken sick 
b) with whom/ taken ill 
c) with which/taken down with illness 
d) who/stricken by illness 
 
5) Halfway through the second half City scored their second goal, _____ their opponents  _____ gave up. 
a) at which point/ totally 
b) at that point/thoroughly 
c) in which point/considerably 
d) at some point/completely 
 
6) This is the author  _____________ novel became a best-seller.  
a) which 
b) of which 
c) whose 
d) of whom 
 
7)  So well ______that she won ______. 
a) she performed/prize 
b) she has performed/the praise 
c) did she perform /an award 
d) performed she/ some award 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Our neighbours, _____were involved in the march, _________. 
a) whom/were catched 
b) who /were arrested 
c) that/will be arrested 
d) which/are being captured 
 
9) As soon as he _____________from college, he ________ a great position in a law firm.   
a) will graduate / will be offered 
b) graduates / will be offered 
c) will have graduated / is offered 
d) has graduated / will have been offered 
 
10) I was not fully satisfied ______the doctor, as he ________my previous illness. 
a) about/is wrongly diagnosed 
b) on/is being wrongly diagnosed 
c) of/had wrongfully diagnose 
d) with /had wrongly diagnosed 
 
11) He said "I can finish my task tomorrow".  
a) He said he could finish his task tomorrow. 
b) He agreed to finish his task the previous day. 
c) He said he would be able to finish the task the following day.  
d) He said he will be able to finish the task tomorrow.  
 
12) "They visited London five years ago," he said.  
a) He says they had visited London five years before. 
b) He said they had visited London five years before. 
c) He said they had been visiting London five years before. 
d) He said they have visited London five years ago. 
 
13) There is no reason why you shouldn't come to the party, _____________?  
a) isn't there 
b) should you 
c) is there  
d) does it 
 
14) The person ______I was speaking was no one else _____ my father.  
a) who/except 
b) to whom /but 
c) whose/apart from 
d) which/than 
 
15) We watched a _____ film last evening. It was the _____ experience of our______. 
a) boring, black and white, German/worst /lives 
b) black and white, boring, German/worse/lifes 
c) German, black and white, boring/baddest/life 
d) black and white, German, boring/bad/live 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 
Pagina 2 din 4 

        a)  b)  c)  d) 
 

  



 
 

Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea iulie-august 2016 

SERIA 2 – 06.08.2016 
 

LIMBA ENGLEZĂ   –  FACULTATEA DE POLIŢIE A2 

 
16) The news ____ important _____everyone. 
a) are/for 
b) is/to 
c) are/to 
d) is/for 
 

17) The sheets in the bedroom were made of ________ fabric ________was black as night. 
a) rich, soft / whose 
b) soft, rich / who 
c) rich, soft / which 
d) rich, soft / whom 
 
18) ______was Mary ______round last night. 
a) It/ who came 
b) There/whose coming 
c) It/who's coming 
d) There/who has come 
 
19) My ______ mother went to ______ hospital to visit Tom. 
a) brothers'-in-laws/ - 
b) brothers'-in-laws/the 
c) brother's-in-law's/- 
d) brothers-in-law's/the 
 
20) "Oh, look at those big clouds! It ___________ so I _________ the chairs in from the garden." 
a) is going to rain/ am going to bring 
b) is raining / will bring 
c) is going to rain/ will bring  
d) will be raining /am going to bring 
 

21) _____ the explosion ______ what _______? 
a) While/developed/you were doing 
b) While/appeared/have you done 
c) After/recurred/you did 
d) When/occurred/were you doing 
 
22) You ______. Everything _______of.  
a) needn't have come/ has been taken care 
b) didn't need to/was given care 
c) shouldn't have come/is being given care 
d) can't have come/is taken care 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) He ________ to me and told me that he wanted to _______ rearranging the project.  
a) came up/  set about 
b) comes up/ put up 
c) went up/ set   
d) faced up with/ set about 
 
24) Once I _____sure that there _____no reason ____ afraid, I went ahead as planned. 
a) had made /was/to be 
b) made/is/of being 
c) was making/would have been/for being 
d) had made/has been/being 
 

25) "Diane  ___________difficulty settling in." 
"Well, I guess she ______ to this kind of life.” 
a) has / didn't use 
b) is having / isn't used  
c) has had/ doesn't get used 
d) has /  hasn't be used  
 
26) Jeremy may well not __________ about the accident  ____.  
a) tell/ yet 
b) to tell / already 
c) have told / so far 
d) have been told /yet 
 

27) Karen ___________ the baby again, but she _______ as she  _________ her very much. 
a) is minding / isn't minding / loves 
b) minds / doesn't mind/ is loving  
c) is minding / doesn't mind / loves 
d) has minded/ isn't minding / loves 
 
28) They  ___________ the dictionary into the classroom during the test. 
a) must not bring 
b) ought not have brought  
c) should not have been brought  
d) could not have been brought 
 

29) It was surprising that you __________ there at that time.  
a) should have seen 
b) might have seen 
c) should have been seen 
d) ought to have been seen 
 
30) If only she ________ to her friends, she wouldn't be so miserable now.   
a) hadn't lied 
b) didn't lie 
c) wouldn't lie 
d) hasn't lied  
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Je n’ai pas demandé …. vin. J’ai demandé … bière. 
a) de, de la 
b) du, de la 
c) le, de la 
d) de, de 
 
2) Ce ne sont pas …. vêtements à porter, ce sont des chiffons. 
a) du 
b) des 
c) de 
d) de la 
 
3) Il a gagné au loto et maintenant il a ….. argent. 
a) beaucoup du 
b) beaucoup de l' 
c) beaucoup de la 
d) beaucoup d' 
 
4) Elle a acheté …..  ….. chaussures en cuir. 
a) des belles 
b) de belles 
c) de beaux 
d) des beaux 
 
5) Vous commencez quand les vacances de Noël ?  
a) Le vingt décembre. 
b) Les vingt décembre. 
c) Vingts décembre. 
d) Les vingts décembre. 
 
6) - Est-ce qu'ils ont oublié leurs affaires ? Nous, nous avons oublié ….. . 
a) les notres. 
b) les nos. 
c) les notre. 
d) les nôtres 
 
7) - …. souhaitez-vous visiter cet été ? 
    - Le Sud de la France. 
a) Qui 
b) Que 
c) Qui est-ce que 
d) Quel 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Je les ai oubliés. 
a) mon porte-monnaie 
b) mes clés 
c) mes papiers 
d) ma valise 
 
9) Serez-vous des ….. dimanche prochain ? 
a) notre 
b) nos 
c) nous 
d) nôtres 
 
10) Elle a été reçue …..  au concours d'admission. 
a) premier 
b) le vingt et unième 
c) la trente et unième 
d) le huitième 
 
11) Au zoo, les enfants admirent un  …..  éléphant et une …..  lionne. 
a) vieil, jeune 
b) vieille, jeune 
c) jeune, vieil 
d) jeune, vieux 
 
12) Quand elle est partie à la fête, elle portait ses ….. préférés.  
a) bijou 
b) bijous 
c) bijoux 
d) bijus 
 
13) Une ….. revient de Caen avec sa ….., une Pékinoise. 
a) Italienne, chien 
b) Italien, chien 
c) Italienne, chienne 
d) Italien, chienne 
 
14) Les ….. de rénovation commencent ce matin. 
a) travail 
b) travaille 
c) travaux 
d) travails 
 
15) Les vieux sont …. .    
a) soupçonneux 
b) soupçonneuse 
c) soupçonneuses 
d) soupçons 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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16) …..... vous insistez, il n'acceptera pas votre proposition.  
a) Quel que  
b) Pourtant  
c) Même si 
d) Bien qu' 
 
17) Elle a trop de qualités ..... . 
a) pour ne pas réussir dans la vie. 
b) pour que ne pas réussir dans la vie. 
c) afin de ne réussit dans la vie. 
d) afin que réussir dans la vie. 
 
18) Il adore l’Italie du Sud. Quant à moi, je préfère le Nord.  
a) En cas de 
b) Malgré  
c) En ce qui me concerne 
d) Aussi 
 
19) …. nous pourrons, nous vous aiderons.                                                         
a) Aussi longtemps que 
b) Depuis que 
c) Avant que  
d) Au moment de 
 
20)  …..... le policier, le jeune voleur s'est enfui. 
a) Vue 
b) En voyant 
c) Après voir 
d) Voir 
 
21) À force de travailler, il a réussi. 
a) En admettant qu’il a travaillé 
b) À condition qu’il a travaillé 
c) En travaillant beaucoup  
d) Pour qu’il a travaillé 
 
22) ……….les années passaient, il voyait le monde changer.                                                         
a) À mesure que 
b) Quant 
c) Au moment où 
d) Aussitôt que 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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23) Ses parents lui ont répété : «Tu devras travailler plus.» 
a) Ses parents lui ont répété devoir travailler plus. 
b) Ses parents lui ont répété qu'il devras travailler plus.  
c) Ses parents lui ont répété qu'il devrait travailler plus. 
d) Ses parents lui ont répété qu'il doit travailler plus. 
 
24) Cette élève n’écoute rien. C’est vraiment comme si elle …. là. 
a) ne serait pas 
b) n’était pas  
c) était  
d) ne soit pas 
 
25) Je doute que vous ….. le secret. 
a) connaissez 
b) connaîtrez 
c) connaissiez 
d) connaîtriez 
 
26) La cérémonie de mariage sera suivie … un vin d’honneur.  
a) chez 
b) du  
c) d’ 
d) à 
 

27) Il est tombé ….. amoureux de sa voisine. 
a) folle 
b) fous 
c) follement 
d) follemment 
 
28) Je suis surpris qu’on …. répondre à toutes ces questions. 
a) peut  
b) pourrait 
c) puisse 
d) pourra 
 

29) Les candidats qui  ….....  …..... en retard, ils …......  …...... leur droit de participer à l’examen. 
a) ont arrivé, sont perdus 
b) ont arrivés, ont perdu 
c) sont arrivé, sont perdu 
d) sont arrivés, ont perdu 
 
30) Ils écoutent …. de la musique. 
a) constant 
b) constantement 
c) constamment 
d) constemment 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) „Sich Hals über Kopf verlieben“ bedeutet 
a) jemanden lieb haben 
b) sich in jemanden stark verlieben 
c) jemanden nicht mehr lieben 
d) sich nicht verlieben 
 
2) Anna hat mir ……………….., dass sie mich anrufen wird. 
a) besprochen 
b) versprochen 
c) gesprochen 
d) abgesprochen 
 
3) „Blauäugig“ bedeutet 
a) willensstark  
b) charmant  
c) naiv 
d) starrköpfig 
 
4) Welche Variante ist richtig? 
a) Während meine Mutter in der Küche arbeitet, räume ich das Wohnzimmer auf. 
b) Während meine Mutter arbeitet in der Küche, räume ich das Wohnzimmer auf. 
c) Während meine Mutter in der Küche arbeitet, ich räume das Wohnzimmer auf. 
d) Während meine Mutter in der Küche arbeitet, aufräume ich das Wohnzimmer. 
 
5) Welche Umformulierung ist richtig?  
Bei Sonnenschein macht alles mehr Spaß. 
a) Als die Sonne scheint, macht alles mehr Spaß. 
b) Wenn die Sonne scheint, macht alles mehr Spaß. 
c) Trotzdem die Sonne scheint, macht alles mehr Spaß. 
d) Vor die Sonne scheint, macht alles mehr Spaß. 
 
6) Welche Variante ist richtig? 
Mein Bruder fährt nach Deutschland,  .................. 
a) weil er beginnt sein Studium in zwei Wochen.  
b) weil er sein Studium in zwei Wochen beginnt.  
c) weil er sein Studium beginnt in zwei Wochen.  
d) weil beginnt er sein Studium in zwei Wochen. 
 
7) Welche Variante ist richtig? 
Andreas hat eine sehr gute Note erhalten, .................. 
a) damit er die Lektion zu lernen. 
b) statt dass die Lektion zu lernen. 
c) ohne dass die Lektion zu lernen. 
d) ohne die Lektion zu lernen.  
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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8) Sie spricht so leise, ………. man sie nicht verstehen kann. 
a) denn 
b) als 
c) dass 
d) ob 
 
9) Welche Variante ist richtig? 
a) Japaner begrüßen sich, indem sie verbeugen sich. 
b) Japaner begrüßen sich, indem sie sich verbeugen. 
c) Japaner begrüßen sich, indem verbeugen sie sich. 
d) Japaner begrüßen sich, indem sich sie verbeugen. 
 
10) Es stimmt, er ist der Einzige, ……………………………….. 
a) der rührt in letzter Zeit keinen Finger. 
b) der in letzter Zeit keinen Finger rührt. 
c) der in letzter Zeit rührt keinen Finger. 
d) der rührt keinen Finger in letzter Zeit. 
 
11) Welche Variante ist richtig? 
a) Bevor ich die Straße überquere, ich schaue nach links und rechts.  
b) Bevor ich überquere die Straße, schaue ich nach links und rechts.  
c) Bevor ich die Straße überquere, schaue ich nach links und rechts.  
d) Bevor ich überquere die Straße, ich schaue nach links und rechts. 
 
12) Viele ………………….. haben lange Haare. 
a) Mädchens 
b) Madchen 
c) Mädchene 
d) Mädchen 
 
13) Im ………Winter mache ich Urlaub in Österreich. 
a) kommen 
b) kommenden 
c) kommene 
d) gekommene 
 
14) Die Jacke ……….ist schmutzig. 
a) des Schwester 
b) des Schwesters 
c) der Schwesters 
d) der Schwester 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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15) Die Hose ist super. Ich kaufe mir ….. Hose. 
a) diese 
b) diesem 
c) diesen 
d) dieser 
 
16) Ich esse nur ……………….. Obst. 
a) frische 
b) frisch 
c) frisches 
d) frischen 
 
17) Ich kaufe überhaupt ……………………………….. mehr. 
a) keine neue Bücher 
b) keine neuen Bücher 
c) keinen neuen Büchern 
d) kein neue Bücher 
 
18) Im Portemonnaie ist ………. Geld mehr. 
a) keines 
b) keine 
c) kein 
d) keinen 
 
19) Als Maria Peter zum ersten Mal gesehen hat, hat sie sich sofort .…. ihn verliebt. 
a) auf 
b) an 
c) mit 
d) in 
 
20) Ich bin nicht krank. …….. fehlt nichts. 
a) Mich 
b) Mein 
c) Mir 
d) Ich 
 
21) Der Sohn von Elke hängt gern Plakate ………. Wand und ……. Schrank. 
a) an der …..dem 
b) an die …..den 
c) an der …..den 
d) an die …..dem 
 
22) Die Mutter …………….. das Kind auf den Stuhl. 
a) setzt 
b) sitzt 
c) steht 
d) liegt 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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23) Lesen Sie folgenden Satz: „Der Kunde muss an der Kasse bezahlen".  
Welche Variante im Passiv ist richtig? 
a) An der Kasse muss vom Kunden bezahlen werden. 
b) An der Kasse muss vom Kunden bezahlt worden. 
c) An der Kasse muss vom Kunden bezahlen worden. 
d) An der Kasse muss vom Kunden bezahlt werden. 
 
24) Ich habe …….. erfahren.  
a) etwas interessant 
b) etwas Interessantes 
c) etwas interessantes 
d) etwas Interessante 
 
25) ………………… dir die Birnen immer so sehr? 
a) Schmeckst 
b) Schmeckt 
c) Schmecken 
d) Schmeck 
 
26) Nach der Schule gehe ich direkt ……. Hause. 
a) zu 
b) bei 
c) nach 
d) in 
 
27) Lesen Sie folgenden Satz: „Waren Sie rechtzeitig informiert worden?". Welche Variante im Aktiv ist 
richtig? 
a) Hat man Sie rechtzeitig informiert? 
b) Hatte man Sie rechtzeitig informiert? 
c) War man Sie rechtzeitig informiert? 
d) Ist man Sie rechtzeitig informiert? 
 
28) Am Wochenende …………………… er als Kellner in einem schönen Restaurant. 
a) arbeite 
b) arbeiten 
c) arbeit 
d) arbeitet 
 
29) Der Ausländer hat einen jungen Mann ……….. dem Weg gefragt. 
a) nach 
b) um 
c) von 
d) über 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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30) Dieses Bild müssen Sie an die Wand ………………..! 
a) legen 
b) liegen 
c) stellen 
d) hängen 
 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) Indică de câte ori litera i notează o semivocală în cuvintele: pomi, ieşea, idee, iau, mei. 
a) o dată ; 
b) de două ori; 
c) de trei ori; 
d) de patru ori. 
 

2) Indică seria în care litera x se pronunţă cs: 
a) exil, exfoliere, explicaţie, expresie; 
b) extracţie, executiv, exploatare, explicit; 
c) exerciţiu, examen, exemplu, exulta; 
d) explicaţie, exonera, excepţie, excavator. 
 

3) Conţin diftongi toate cuvintele din seria: 
a) mescioară, trăgeau, ghiocei; 
b) genunchieră, troiţă, fief; 
c) îndeajuns, ianuarie, chei; 
d) geam, templier, somieră; 
 

4) Aparţin vocabularului fundamental cuvintele din seria: 
a) boier, sat, apă, ţărână; 
b) trei, suspect, avion, românesc; 
c) pâine, seară, stau, lângă; 
d) clasă, categorie, floarea-soarelui, auriu. 
 
5) Nu este pleonasm construcţia: 
a) june tânăr; 
b) autoportret personal; 
c) nobleţe aristocratică; 
d) conducător despotic. 
 
6) Sinonimul cuvântului coerciţie este: 
a) executare; 
b) coerenţă; 
c) constrângere; 
d) colaborare. 
 
7) Alege seria în care toate cuvintele sunt neologisme: 
a) epocă, atitudine, concludent, regizor; 
b) declin, sculptor, fiinţă, stabilitate; 
c) orizontal, patrimoniu, avere, credul; 
d) vitalism, perplex, recidivă, vitregie. 
 
8) Precizează câte derivate cu prefixul ne-  sunt în seria neghiob, negreală, nelegiuit, neglijare, 
neîntemeiat, neîntrerupt, negoţ, negociere, neînsemnat, neîndemânatic: 
a) toate; 
b) cinci; 
c) şase; 
d) şapte.  
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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9) Indică seria care conţine numai locuţiuni. 
a) de alt fel, zi-muncă, cu părere de rău; 
b) înainte-mergător, lacto-vegetarian, luare-aminte; 
c) înadins, luare de cuvânt, fără de; 
d) de-a latul, înainte de, punct de vedere. 
 
10) Nu este pleonasm construcţia: 
a) dune de nisip; 
b) picturi rupestre; 
c) copil infantil; 
d) final dramatic. 
 
11) Indică numărul cuvintelor obţinute prin conversiune din enunţul Toate sfaturile primite de la părinţii 
mei îmi vor fi utile peste câţiva ani. 
a) două; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
12) Indică seria care conţine numai verbe de conjugarea I: 
a) a îngreuna, a traversa; 
b) a deochea, a plăcea; 
c) a încăpea, a plânge; 
d) a cerceta, a bea. 
 
13) În enunţul  Am merge cu tine, dar nu putem pleca acum, valorile morfologice ale verbelor subliniate, 
în ordine: 
a) auxiliar, predicativ, predicativ, predicativ; 
b) predicativ, predicativ, auxiliar, predicativ; 
c) auxiliar, predicativ, predicativ, copulativ; 
d) copulativ, predicativ,  auxiliar, predicativ. 
 
14) În enunţul Şi-a luat cărţile acasă, valoarea morfologică a cuvântului şi este: 
a) conjuncţie coordonatoare copulativă; 
b) pronume reflexiv; 
c) pronume personal; 
d) adverb de mod. 
 
15) Indică seria care conţine numai conjuncţii coordonatoare: 
a) sau, dacă, să, ori; 
b) deci, încât, aşadar, şi; 
c) fie, sau, ori, mai; 
d) însă, deci, nici, aşadar. 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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16) În enunţul Părea neatent şi, de aceea, era să se lovească de un trecător, verbele sunt, în ordine: 
a) copulativ, impersonal; predicativ, personal; predicativ, impersonal; 
b) copulativ, personal; predicativ, impersonal; predicativ, personal; 
c) predicativ, impersonal; copulativ, personal; predicativ personal; 
d) predicativ, personal; copulativ, impersonal; predicativ, impersonal. 
 
17) În enunţul Dacă ai proceda cum ai promis, prietenul meu ţi-ar putea mulţumi, modurile şi timpurile 
verbelor sunt, în ordine: 
a) condiţional-optativ, prezent; indicativ, perfect compus; condiţional-optativ, prezent; infinitiv, prezent; 
b) condiţional-optativ, perfect; condiţional-optativ, prezent; indicativ, perfect compus; indicativ, perfect 
simplu; 
c) indicativ, perfect compus; condiţional-optativ, prezent; condiţional-optativ, prezent; infinitiv, prezent; 
d) indicativ, viitor; indicativ, perfect compus; indicativ, perfect compus; indicativ, perfect simplu. 
 
18) Indică numărul verbelor predicative din enunţul Se pare că va pleca pentru a-şi îndeplini promisiunea 
făcută pe vremea când era tânăr. 
a) două; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
19) Indică numărul propoziţiilor din fraza Spune-mi unde şi când să aduc tot ce mi-ai împrumutat, ca să 
scap de o grijă. 
a) două; 
b) trei; 
c) patru; 
d) cinci. 
 
20) Propoziţiile subordonate din fraza Nu se ştie dacă sportivii trebuie să îşi reactualizeze contractul, dar 
e posibil să fie nevoie să o facă, sunt: 
a) completivă indirectă, subiectivă, subiectivă, completivă directă; 
b) subiectivă, subiectivă, subiectivă, completivă indirectă; 
c) subiectivă, predicativă, subiectivă, completivă indirectă; 
d) completivă directă, subiectivă, predicativă, subiectivă. 
 
21) În fraza Mi s-a părut întotdeauna că nu e uşor să fii cum îşi doresc alţii, propoziţiile subordonate 
sunt: 
a) predicativă, subiectivă, completivă directă; 
b) subiectivă, subiectivă, predicativă; 
c) subiectivă, completivă directă, circumstanţială de mod; 
d) completivă directă, subiectivă, completivă indirectă. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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22) În fraza Gândul că nu mă pot duce cu ei în excursie mă frământă de când am fost anunţată, fiindu-mi 
imposibil să reacţionez, propoziţiile subordonate sunt: 
a) atributivă, circumstanţială de timp, subiectivă; 
b) completivă directă, circumstanţială de timp, completivă directă; 
c) subiectivă, circumstanţială de cauză, completivă indirectă; 
d) atributivă, circumstanţială de timp, completivă directă. 
 
23) Propoziţiile subordonate din enunţul Ni s-a comunicat că excursia care era programată săptămâna 
viitoare se amână ca să fie incluse în circuit toate obiectivele sunt: 
a) completivă directă, atributivă, circumstanţială de cauză; 
b) completivă indirectă, completivă directă, circumstanţială consecutivă; 
c) subiectivă, atributivă, circumstanţială de scop; 
d) subiectivă, atributivă, circumstanţială de cauză.  
 
24) În fraza Cum era foarte grăbit, a venit să-ţi spună ceva important, propoziţiile subordonate  sunt, în 
ordine: 
a) circumstanţială de timp, circumstanţială de loc ; 
b) circumstanţială de cauză, circumstanţială de scop; 
c) circumstanţială de mod, circumstanţială de scop; 
d) circumstanţială concesivă, circumstanţială de cauză. 
 
25) În propoziţiile A înţelege aşteptările celorlalţi este necesar; Nevoia lui este de a înţelege 
responsabilitatea primită; Dorinţa de a înţelege explicaţia îl preocupă, funcţiile sintactice ale verbelor 
subliniate sunt, în ordine: 
a) subiect, complement direct, atribut verbal; 
b) nume predicativ, nume predicativ, atribut verbal; 
c) subiect, nume predicativ, atribut verbal; 
d) complement direct, atribut verbal, nume predicativ. 
 
26) Raportul de coordonare disjunctivă se realizează în enunţul: 
a) Plouă, dar copilul rămâne la joacă. 
b) A învăţat, deci se aşteaptă la o notă mare. 
c) Dorinţa lui este de a locui la mare sau la munte. 
d) Nici nu răspunde, nici nu participă la discuţiile celorlalţi. 
 
27) În enunţul Spectacolul a fost bine organizat şi aplaudat de public, există: 
a)  două predicate verbale; 
b)  un predicat nominal şi un predicat verbal; 
c)  două predicate nominale; 
d)  doar un predicat nominal. 
 
28) În fraza Pentru că este instruit de curând, poate aduce lămuririle necesare, numărul predicatelor este: 
a) patru; 
b) trei; 
c) două; 
d) unu. 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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29) Funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate din enunţul  Tot ce spui este important pentru mine, sunt, 
în ordine: 
a) subiect, complement direct, complement indirect; 
b) subiect, atribut pronominal, complement circumstanţial de scop; 
c) atribut adjectival, subiect, complement indirect; 
d) subiect, atribut adjectival, nume predicativ. 
 
30) În enunţul Oameni trecând  pe stradă par păpuşi  mişcătoare, cuvintele subliniate au funcţiile 
sintactice de: 
a) complement circumstanţial de timp, complement direct, nume predicativ; 
b) complement circumstanţial condiţional, complement circumstanţial de mod, nume predicativ; 
c) atribut verbal, nume predicativ, atribut adjectival; 
d) complement direct, nume predicativ, complement indirect. 
 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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1) Я не плохо знаю ... . 
a) китайский язык 
b) китайскому языком 
c) китайскому языку 
d) китайским языком 
 
2) В пятницу вечером я ... , поэтому смогу пойти с вами на концерт. 
a) рада 
b) свободна 
c) занята 
d) готовы 
 
3) Врач дал детям ... . 
a) лекарствами 
b) лекарство 
c) лекарством 
d) лекарстве 
 
4) ... дождей крестьяне не могут убрать урожай. 
a) У 
b) При 
c) Из-за 
d) По 
 
5) Мы были в зоопарке, о котором ... . 
a) нам очень понравилась  
b) много интересных животных и птиц 
c) ты рассказывал нам 
d) исполнилось только 7 лет 
 
6) Прошёл троллейбус, ... я езжу в школу.  
a) на которой 
b) которого 
c) которому 
d) на котором 
 
7) Андрей посмотрел фильм, ... ему рассказала Нина. 
a) в котором 
b) которыми 
c) которому 
d) о котором 
 
8) Я знаю этих молодых ... . 
a) журналисты 
b) журналистов 
c) журналистами 
d) журналистам 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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9) Желаю ... успехов! 
a) вы 
b) вам 
c) вами 
d) вас 
 
10) Ты похож на ... отца. 
a) своего 
b) свои 
c) свой 
d) собой 
 
11) Вчера мы ходили к ... знакомому. 
a) старый 
b) старому 
c) старом  
d) старые 
 
12) Мы любовались ... природой. 
a) красивую 
b) красивая 
c) красивой  
d) красивые 
 
13) Всю необходимую информацию можно посмотреть ... . 
a)  на сайте школы 
b)  сайт школы 
c)  о сайте школы 
d)  сайта школы 
 
14) Это Антон. Вчера я ходил ... в гости. 
a) у него 
b) он 
c) к нему 
d) его 
 
15) Ирина предложила ... пойти в кино. 
a) мы 
b) нас 
c) нами 
d) нам 
 
16) Цветы погибли от... . 
a) мороза 
b) морозу 
c) морозе 
d) мороз 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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17) В университете учатся студенты из разных ........ 
a) странами 
b) страны 
c) стран 
d) странам 
 
18) Я ... не знаю об этом. 
a) ничего 
b) ничем 
c) ничто 
d) ничему 
 
19) Математику я знаю ..., чем физику. 
a) плохо 
b) хуже 
c) самый плохой 
d) самое плохое 
 
20) Они спорят о русских ... . 
a)  художники 
b)  художникам 
c)  художнками 
d) художниках 
 

21) Нина ... русский роман без ошибок. 
a) перевела 
b) перевели 
c) перевёл 
d) переводил  
 

22) Они читают ... . 
a) правильные 
b) правильна 
c) правильно 
d) правильный 
 
23) Этот человек много путешествовал, он всегда ... интересные истории. 
a) разговаривает 
b) рассказывает 
c) разговаривал 
d) разговаривать 
 
24) Я ... не нашла Марию. 
a) куда 
b) откуда 
c) туда 
d) нигде 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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25) Она попросила ... ей завтра отнести книги. 
a) помочь 
b) помогать 
c) будет помогать 
d) помогает 
 
26) Я должен ...  дочке из России сувенир. 
a) привезли 
b) привезти 
c) привозил 
d) перевезти 
 
27)  В июле Антон ... к нам в деревню. 
a) приехал 
b) приехали 
c) приехало 
d) приехать 
 
28) Здесь шумно, я не ... что вы говорите. 
a) слышу 
b) слышать 
c) слушали 
d) слушаем 
 
29) Мы провели каникулы ... . 
a) весёлый 
b) весёлых 
c) весёлая 
d) весело 
 
30) Скажите, пожалуйста, где я ... купить билеты на концерт? 
a) могу 
b) может 
c) могли 
d) могут 
 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) Roberto es un ....  famoso. 
a) atleto 
b) atleta 
c) atlet 
d) atlético 
 
2) Juan y María son .... . 
a) felizes 
b) felises 
c) felices 
d) felíses 
 
3) Hace frío y está nublado. Deberíais llevaros los ... . 
a) paraguases 
b) paraguas 
c) parasaguas 
d) paraaguas 
 
4) Los calamares de ayer eran malos, pero éstos son .... . 
a) menores 
b) mayores 
c) peor 
d) peores 
 
5) ¡Cómprame estos guantes! 
a) ¡Cómpramelas! 
b) ¡Cómprameles! 
c) ¡Cómpramelos! 
d) ¡Cómpramelo! 
 
6) La corona de la ... parece muy pesada. 
a) reinas 
b) rey 
c) reyna 
d) reina 
 
 
7) No .... diré nada a nadie. 
a) lo 
b) la 
c) les 
d) le 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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8) Elige el sinónimo de la palabra subrayada: 
     De todos los cantantes jóvenes, Enrique es mi preferido. 
a) principal 
b) favorito 
c) conocido 
d) hermoso 
 
9) Elige el significado de la expresión subrayada: 
Juan habla por los codos. 
a) habla sólo del cuerpo 
b) habla rápido 
c) habla rapidísimo 
d) habla mucho 
 
10) Elige el antónimo adecuado de "perezoso": 
a) rico 
b) contento 
c) necio 
d) diligente 
 
11) .... me llame Francisco, no le contestaré. 
a) a pesar de 
b) aun a sabiendas de que 
c) aunque 
d) si bien 
 
12) Si hubiéramos esquiado, .... de viaje a Austria en febrero. 
a) vayamos 
b) hayamos ido 
c) íbamos 
d) habríamos ido 
 
13) Manuel ......... el hombre más feliz del mundo si María hubiera aceptado su propuesta. 
a) habría sido 
b) fue 
c) haya sido 
d) fuera 
 
14) Espero que .... la reunión de profesores. 
a) terminar 
b) termina 
c) ha terminado 
d) haya terminado 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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15) Pasa al estilo indirecto el siguiente enunciado. 
Está bien que nos hayamos marchado antes del anochecer. 
a) Blanca dijo que está bien que se hubiesen marchado antes del anochecer. 
b) Blanca dijo que estaba bien que se hubiesen marchado antes del anochecer. 
c) Blanca dijo que estaba bien que se hayan marchado antes del anochecer. 
d) Blanca dijo que estuvo bien que se marchen antes del anochecer. 
 
16) ¿Cuándo .... a Madrid? 
a) vuelvas 
b) volverás 
c) hayas vuelto 
d) volvieras 
 
17) Si .... este libro, te lo prestaría. 
a) necesitas 
b) necesite 
c) necesité 
d) necesitaras 
 
18) Pasa al estilo indirecto el siguiente enunciado. 
Si no llego a tiempo, no me esperéis. 
a) Él dijo que si no llegaba a tiempo, no lo esperad. 
b) Él dijo que si no llegaba a tiempo, no lo esperemos. 
c) Él dijo que si no llegaba a tiempo, no lo esperáramos. 
d) Él dijo que si no llegaba a tiempo, no lo esperábamos. 
 
19) De haber comprado antes las entradas, no .... tanto. 
a) habría pagado 
b) pague 
c) hubo pagado 
d) pagar 
 
20) Estoy seguro de que no te vio, de ahí que no te .......... caso ayer. 
a) haya hecho 
b) hizo 
c) hubiera hecho 
d) haga 
 
21) Dudo que ... hacerlo mejor que él. 
a) hubieras podido 
b) has podido 
c) hayas puedo 
d) hayas podido 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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22) Juan no .... capaz de tolerar tales cosas. 
a) es 
b) soy 
c) está 
d) esté 
 
23) Es normal que ... contigo por haberlo traicionado. 
a) se enfada 
b) se enfade 
c) enfadarse 
d) se había enfadado 
 
24) Esta semana nosotros no .... parapente. 
a) habéis hecho 
b) hemos hecho 
c) han hecho 
d) ha hecho 
 
25)  Su amor ... sus hijos es inmenso. 
a) por 
b) para 
c) hasta 
d) a 
 
26) El 6 ... junio mi padre cumplirá 50 años ... edad. 
a) de, a 
b) en, de 
c) de, de 
d) a, de 
 
27) No imaginábamos que .... tan fácil llegar hasta su casa. 
a) era 
b) sea 
c) fuera 
d) fue 
 
28) Mi madre no nos permitía que .... palabrotas. 
a) dijéramos 
b) digamos 
c) decíamos 
d) dijimos 
 
29) Es evidente que los transportes .... en los últimos años. 
a) hayan mejorado 
b) mejoraran 
c) hubieran mejorado 
d) han mejorado 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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30) No iré a su fiesta aunque me lo pida .... rodillas. 
a) en 
b) a 
c) de 
d) con 
 
 
 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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