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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dreptul de vot al femeilor a fost introdus în Statele Unite ale Americii în anul: 
 
a) 1900; 
b) 1918; 
c) 1920; 
d) 1924. 
 
2)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
La 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul condus de: 
 
a) C. Sănătescu; 
b) Petru Groza; 
c) Iuliu Maniu; 
d) Gh. Tătărescu. 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Crimele naziste cunoscute sub denumirea de Noaptea de cristal s-au desfăşurat în: 
 
a) august 1938; 
b) septembrie 1938; 
c) octombrie 1938; 
d) noiembrie 1938. 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În ce constituţie intervenţia statului între patron şi muncitor este precizată? 
 
a) 1938; 
b) 1948; 
c) 1923; 
d) 1952. 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1389 Mircea cel Bătrân a încheiat o alianţă cu regele Poloniei: 
 
a) Ioan Albert; 
b) Sigismund de Luxemburg; 
c) Vladislav Iagello; 
d) Cazimir al IV-lea. 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Cetatea Timişoarei este cucerită de către otomani în anul: 
 
a) 1538; 
b) 1541; 
c) 1546; 
d) 1552. 
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7)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Din 1985 conducerea U.R.S.S. a fost preluată de: 
 
a) Leonid Brejnev; 
b) Nikita Hruşciov; 
c) Boris Elţin; 
d) Mihail Gorbaciov. 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Primul guvern format după recunoaşterea unirii de către Imperiul Otoman, s-a întrunit la: 
 
a) 22 ianuarie 1862; 
b) 24 ianuarie 1862; 
c) 31 decembrie 1861; 
d) 20 ianuarie 1862. 
 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Nicolae Densuşianu face referiri despre limba română în lucrarea: 
 
a) Istoria Ţării Româneşti; 
b) Istoria pentru începutul românilor în Dacia; 
c) Formarea poporului român; 
d) Dacia Preistorică. 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Colectivizarea s-a realizat după model sovietic, decizia fiind luată în plenara P.M.R. din: 
 
a) 3-5 martie 1949; 
b) 5-6 martie 1949; 
c) 3-5 aprilie 1948; 
d) 5-6 aprilie 1950. 
 
11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
Coroana maghiară a căutat să limiteze autonomia districtelor româneşti; Are loc revolta unor conducători 
locali ai românilor din Transilvania. 
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12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
În 1838, Ion Câmpineanu elaborează un act intitulat Act de unire şi independenţă; Obiectivul preconizat 
în document se referea la autonomia Ţării Româneşti. 
 
13)  Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Franţa încheie un tratat cu Imperiul Otoman în 1536; Ca urmare a acestui eveniment, Transilvania devine 
principat autonom sub suzeranitate otomană. 
 
14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Regele Decebal s-a confruntat cu armatele trimise de împăratul Domiţian încheind pacea din anul 89 
d.Hr.; Prin această pace Dacia devenea regat clientelar Romei. 
 
15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 secolul al XV-lea Ţara Românească a fost un câmp al înfruntărilor otomano-maghiare; Iancu de 
Hunedoara a impus pe tronul Ţării Româneşti anumiţi domnitori. 
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16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
Din punct de vedere economic România era inclusă în sfera de interese sovietice; C.A.E.R. a luat naştere 
ca ripostă la aplicarea Planului Marshall. 
 
17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 tratatul din 1475 Ştefan cel Mare devenea vasalul regelui maghiar, Matei Corvin; Regele Ungariei 
promitea ajutor militar şi refuzul de a acorda azil politic duşmanilor domnitorului. 
 
18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 deceniu interbelic, Germania a fost organizată prin Constituţia de la Weimar; W. Churchill a 
fost prim-ministru al Marii Britanii în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. 
 
19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Constantin Brâncoveanu nu a fost recunoscut domnitor pe viaţă de către otomani; El a obţinut în anul 
1701 protecţia împăratului Leopold I de Habsburg. 
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20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 diferite situaţii Ungaria şi Polonia şi-au impus suzeranitatea asupra Ţărilor Române; Relaţiile vasalice 
ale Ţării Româneşti s-au perpetuat faţă de coroana maghiară până în 1451. 
 
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Tratatul de la Overchelăuţi; 
B. Omagiul vasalic depus de Ştefan la Colomeea; 
C. Ioan Albert devine rege al Poloniei. 
 
a) ACB; 
b) CAB; 
c) BCA; 
d) ABC. 
 
22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Tratatul de la Paris de la sfârşitul Războiului Crimeii; 
B. Convenţia de la Balta Liman; 
C. Convenţia de la Akkerman. 
 
a) CAB; 
b) CBA; 
c) ABC; 
d) BAC. 
 
23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Interzicerea Bisericii greco-catolice din România; 
B. Înfiinţarea lagărelor de muncă forţată în România; 
C. Impunerea legii epurării instituţiilor statului din România. 
 
a) CAB; 
b) CBA; 
c) ABC; 
d) ACB. 
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24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Domnia lui Ştefan Duşan; 
B. Domnia lui Ferdinand de Habsburg; 
C. Domnia lui Mehmed I. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) ACB; 
d) CAB. 
 
25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apariţia formaţiunii politice sub numele Totul pentru Ţară; 
B. Înfiinţarea Partidului Ţărănesc; 
C. Scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român. 
 
a) BAC; 
b) CAB; 
c) BCA; 
d) ABC. 
 
26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Domnia lui Matei Corvin; 
B. Banatul este transformat în paşalâc; 
C. Adoptarea documentului Unio Trium Nationum. 
 
a) CBA; 
b) CAB; 
c) ACB; 
d) BAC. 
 
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Osăbitul act de numire a suveranului românilor; 
B. Proclamaţia de la Islaz; 
C. Cererile norodului românesc. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
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28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Codul lui Callimachi; 
B. Ratio Educationis; 
C. Legiuirea Caragea. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
 
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Prima consemnare a Ţării Haţegului; 
B. Prima consemnare a Ţării Maramureşului; 
C. Prima consemnare a Ţării Bârsei. 
 
a) ABC; 
b) BAC; 
c) CAB; 
d) BCA. 
 
30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Atacul nocturn de la Târgovişte; 
B. Cruciada de la Nicopole; 
C. Mircea cel Bătrân preia stăpânirea Dobrogei. 
 
a) CBA; 
b) ABC; 
c) CAB; 
d) BAC. 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Cetatea Timişoarei este cucerită de către otomani în anul: 
 
a) 1538; 
b) 1541; 
c) 1546; 
d) 1552. 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În ce constituţie intervenţia statului între patron şi muncitor este precizată? 
 
a) 1938; 
b) 1948; 
c) 1923; 
d) 1952. 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Primul guvern format după recunoaşterea unirii de către Imperiul Otoman, s-a întrunit la: 
 
a) 22 ianuarie 1862; 
b) 24 ianuarie 1862; 
c) 31 decembrie 1861; 
d) 20 ianuarie 1862. 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Nicolae Densuşianu face referiri despre limba română în lucrarea: 
 
a) Istoria Ţării Româneşti; 
b) Istoria pentru începutul românilor în Dacia; 
c) Formarea poporului român; 
d) Dacia Preistorică. 
 
5)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Din 1985 conducerea U.R.S.S. a fost preluată de: 
 
a) Leonid Brejnev; 
b) Nikita Hruşciov; 
c) Boris Elţin; 
d) Mihail Gorbaciov. 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dreptul de vot al femeilor a fost introdus în Statele Unite ale Americii în anul: 
 
a) 1900; 
b) 1918; 
c) 1920; 
d) 1924. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Crimele naziste cunoscute sub denumirea de Noaptea de cristal s-au desfăşurat în: 
 
a) august 1938; 
b) septembrie 1938; 
c) octombrie 1938; 
d) noiembrie 1938. 
 
8)  Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
La 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul condus de: 
 
a) C. Sănătescu; 
b) Petru Groza; 
c) Iuliu Maniu; 
d) Gh. Tătărescu. 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Colectivizarea s-a realizat după model sovietic, decizia fiind luată în plenara P.M.R. din: 
 
a) 3-5 martie 1949; 
b) 5-6 martie 1949; 
c) 3-5 aprilie 1948; 
d) 5-6 aprilie 1950. 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În 1389 Mircea cel Bătrân a încheiat o alianţă cu regele Poloniei: 
 
a) Ioan Albert; 
b) Sigismund de Luxemburg; 
c) Vladislav Iagello; 
d) Cazimir al IV-lea. 
 
11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
Din punct de vedere economic România era inclusă în sfera de interese sovietice; C.A.E.R. a luat naştere 
ca ripostă la aplicarea Planului Marshall. 
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12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Constantin Brâncoveanu nu a fost recunoscut domnitor pe viaţă de către otomani; El a obţinut în anul 
1701 protecţia împăratului Leopold I de Habsburg. 
 
13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Regele Decebal s-a confruntat cu armatele trimise de împăratul Domiţian încheind pacea din anul 89 
d.Hr.; Prin această pace Dacia devenea regat clientelar Romei. 
 
14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
Coroana maghiară a căutat să limiteze autonomia districtelor româneşti; Are loc revolta unor conducători 
locali ai românilor din Transilvania. 
 
15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 tratatul din 1475 Ştefan cel Mare devenea vasalul regelui maghiar, Matei Corvin; Regele Ungariei 
promitea ajutor militar şi refuzul de a acorda azil politic duşmanilor domnitorului. 
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16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 deceniu interbelic, Germania a fost organizată prin Constituţia de la Weimar; W. Churchill a 
fost prim-ministru al Marii Britanii în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. 
 
17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 secolul al XV-lea Ţara Românească a fost un câmp al înfruntărilor otomano-maghiare; Iancu de 
Hunedoara a impus pe tronul Ţării Româneşti anumiţi domnitori. 
 
18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; 
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-a este fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea este adevărat. 
 
În 1838, Ion Câmpineanu elaborează un act intitulat Act de unire şi independenţă; Obiectivul preconizat 
în document se referea la autonomia Ţării Româneşti. 
 
19)  Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
 
Franţa încheie un tratat cu Imperiul Otoman în 1536; Ca urmare a acestui eveniment, Transilvania devine 
principat autonom sub suzeranitate otomană. 
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20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:  
 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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 diferite situaţii Ungaria şi Polonia şi-au impus suzeranitatea asupra Ţărilor Române; Relaţiile vasalice 
ale Ţării Româneşti s-au perpetuat faţă de coroana maghiară până în 1451. 
 
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Codul lui Callimachi; 
B. Ratio Educationis; 
C. Legiuirea Caragea. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
 
22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Domnia lui Ştefan Duşan; 
B. Domnia lui Ferdinand de Habsburg; 
C. Domnia lui Mehmed I. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) ACB; 
d) CAB. 
 
23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apariţia formaţiunii politice sub numele Totul pentru Ţară; 
B. Înfiinţarea Partidului Ţărănesc; 
C. Scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român. 
 
a) BAC; 
b) CAB; 
c) BCA; 
d) ABC. 
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24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Tratatul de la Overchelăuţi; 
B. Omagiul vasalic depus de Ştefan la Colomeea; 
C. Ioan Albert devine rege al Poloniei. 
 
a) ACB; 
b) CAB; 
c) BCA; 
d) ABC. 
 
25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Domnia lui Matei Corvin; 
B. Banatul este transformat în paşalâc; 
C. Adoptarea documentului Unio Trium Nationum. 
 
a) CBA; 
b) CAB; 
c) ACB; 
d) BAC. 
 
26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Prima consemnare a Ţării Haţegului; 
B. Prima consemnare a Ţării Maramureşului; 
C. Prima consemnare a Ţării Bârsei. 
 
a) ABC; 
b) BAC; 
c) CAB; 
d) BCA. 
 
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Atacul nocturn de la Târgovişte; 
B. Cruciada de la Nicopole; 
C. Mircea cel Bătrân preia stăpânirea Dobrogei. 
 
a) CBA; 
b) ABC; 
c) CAB; 
d) BAC. 
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28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Tratatul de la Paris de la sfârşitul Războiului Crimeii; 
B. Convenţia de la Balta Liman; 
C. Convenţia de la Akkerman. 
 
a) CAB; 
b) CBA; 
c) ABC; 
d) BAC. 
 
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Osăbitul act de numire a suveranului românilor; 
B. Proclamaţia de la Islaz; 
C. Cererile norodului românesc. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
 
30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Interzicerea Bisericii greco-catolice din România; 
B. Înfiinţarea lagărelor de muncă forţată în România; 
C. Impunerea legii epurării instituţiilor statului din România. 
 
a) CAB; 
b) CBA; 
c) ABC; 
d) ACB. 
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1) _____  had we arrived at the beach when it _____ pouring with rain. 
 
a) Hardly/started 
b) No sooner/has started 
c) The minute/started 
d) As soon as/began. 
 
2) He explained ______ that unless he _______, he ______ to go to prison. 
 
a) to me/testified/would have 
b) me/didn't testify/would have had 
c) to me/would testify/had 
d) me/had testified/was  
 
3) I have explained that she ______ the flute this time tomorrow. 
 
a) was going to play 
b) will play 
c) will be playing 
d) would be playing 
 
4) Not until ______ the trophy ______  a speech in front of a large audience. 
 
a) was she presented with/she made 
b) she was presented/she has made 
c) she was presented with/did she make 
d) she was offered/she made 
 
5) Când ţi se va da acest telefon inteligent, sora ta îţi va fi cumpărat deja încă unul. 
 
a) When you are given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
b) When you will be given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
c) When you are given this smartphone, your sister will have already buy you another one. 
d) When are you given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
 
6) She locked the door to avoid _____ and slept like _______ . 
 
a) being disturbed/a log 
b) to be disturbed/a log 
c) disturbing/a wood 
d) to have been disturbed/a bear 
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7) A gold medal was shining on his chest. But for his parents' support, he ______ the first prize. 
 
a) hadn't won  
b) wouldn't have won 
c) wouldn't win 
d) didn't win 
 
8) If I ______  a busy person, I ______ them on that trip last weekend. 
 
a) weren't/would have joined 
b) hadn't been/would join 
c) wouldn't be/would have joined 
d) weren't/had joined 
 
9) Unless you ____ for help, you never _____ any support. That is the rule in our institution. 
 
a) ask/get 
b) will ask/get 
c) don't ask/will get 
d) ask/would get 
 
10) We didn't realise how serious the situation was. 
 
a) Little did we realise how serious the situation was. 
b) Little did we realise how serious was the situation. 
c) Little we realised how serious the situation was. 
d) Little had we realised how serious the situation had been. 
 
11) __________ you, I _______ everybody to do _____ best to get over their differences. 
 
a) Had I been/would have adviced/their 
b) If I have been/would have advised/their 
c) Had I been/would have adviced/its 
d) Had I been/would have advised/their 
 
12) A: ‘I will never _______ this person again.’ 
      B: ‘____________.’ 
 
a) rely on/Neither will I 
b) rely in/Neither will I 
c) rely on/Neither won't I 
d) rely on/Neither am I 
 



 

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

 
Pagina 3 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA ENGLEZĂ A2

13) I need to learn lots of details about the Russian Revolution as we are having a test tomorrow! If only I 
____ concentrate properly!  
 
a) could 
b) could have 
c) can 
d) am able to 
 
14) He bought ________ for the trip lest he ________ while hiking in the mountains.   
 
a) some compasses/shouldn’t get lost 
b) a compass/should get lost 
c) a compas/might get lost 
d) some compasses/couldn't get lost 
 
15) I'd sooner he _______. ______ he done this, he wouldn't ______ in prison now.  
 
a) stayed with us/Would/have been 
b) had stayed with us/Had/be 
c) has stayed with us/Hadn't/be 
d) didn't leave/Had/have got 
 
16) Bad news always ________ me feel_________ . 
 
a) make/miserable 
b) makes/miserable 
c) makes/miserably 
d) make/miserably 
 
17)  I hardly know ______ in the neighbourhood who thinks so ______ of themselves! 
 
a) anybody/highly 
b) nobody/highly 
c) anybody/high 
d) somebody/high 
 
18)  ____________ , terrorism and globalisation are two widespread __________ . 
 
a) In my standpoint/phenomenons 
b) From my standpoint/phenomenon 
c) From my standpoint/phenomena 
d) By my standpoint/phenomena 
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19) You should avoid _______ so much on clothes. It has become typical ______ you to spend money 
like ______.  
 
a) to spend/for/nothing 
b) spending/of/water 
c) spending/for/a tycoon 
d) to spend/of/thin air 
 
20)  _______ the end of the week, we _______ in Spain for a fortnight. 
 
a) By/will have been 
b) Over/will have been 
c) On/have been 
d) By/will be 
 
21) What ________ in ten ______ time?  
      I ________ for this company for over a decade. 
 
a) will you do/years/will be working 
b) will you be doing/years'/will have been working 
c) will you have been doing/years/will have worked 
d) will you be doing/years'/will be working 
 
22) It's not worth _____ to make yourself understood, they _________  attention anyway. 
 
a) trying/are not giving up 
b) to try/are not paying 
c) try/are not paying 
d) trying/are not paying 
 
23) She clearly remembers ______ the door before leaving the house and she can't understand why _____ 
open when she came back from work. 
 
a) to lock/it was 
b) locking/was it 
c) having locked/was it 
d) locking/it was 
 
24) I can't understand why she ____ so stubborn today; ______, she is more flexible, ______? 
 
a) is being/normaly/isn’t she 
b) is being/normally/isn’t she 
c) is/normally/isn’t it 
d) has been/normaly/is she 
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25) If he _____ in due time, which I ______, I ______ let you know. 
 
a) will arrive/strongly doubted/dare to 
b) should arrive/doubt/will  
c) might have arrived/would doubt/am bound to 
d) happens to arrive/strong doubt/ had better 
 
26) Billy wants to buy the boat before his wife has ____________ . 
 
a) a change of soul 
b) a shift in heart 
c) a change of heart 
d) a switch of head 
 
27) Three people have been arrested for ______ possession of armaments in a police ______.  
 
a) ilegal/ride 
b) illegal/rail 
c) illegal/raid 
d) unlegal/reid 
 
28) There should be at least five extinguishers on ______. You ______ worry. 
 
a) the premise/needn't have to 
b) the market/mustn't 
c) this building/ought to not 
d) the premises/don't need to 
 
29) ‘I broke my leg while I was skiing’, she said. 
 
a) She said she had broken her leg while skiing. 
b) She said she had broke her leg while skiing. 
c) She said she has broken her leg when she was skiing. 
d) She said she had been breaking her leg when she was skiing. 
 
30) A: ‘What did Peter suggest?’  
       B:  ‘He suggested ______ on a trip the next day.’ 
 
a) going 
b) us to go 
c) we to go 
d) to going 
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1) He explained ______ that unless he _______, he ______ to go to prison. 
 
a) to me/testified/would have 
b) me/didn't testify/would have had 
c) to me/would testify/had 
d) me/had testified/was  
 
2)  _____  had we arrived at the beach when it _____ pouring with rain. 
 
a) Hardly/started 
b) No sooner/has started 
c) The minute/started 
d) As soon as/began. 
 
3) I have explained that she ______ the flute this time tomorrow. 
 
a) was going to play 
b) will play 
c) will be playing 
d) would be playing 
 
4) Când ţi se va da acest telefon inteligent, sora ta îţi va fi cumpărat deja încă unul. 
 
a) When you are given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
b) When you will be given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
c) When you are given this smartphone, your sister will have already buy you another one. 
d) When are you given this smartphone, your sister will have already bought you another one. 
 
5) Not until ______ the trophy ______  a speech in front of a large audience. 
 
a) was she presented with/she made 
b) she was presented/she has made 
c) she was presented with/did she make 
d) she was offered/she made 
 

6) She locked the door to avoid _____ and slept like _______ . 
 
a) being disturbed/a log 
b) to be disturbed/a log 
c) disturbing/a wood 
d) to have been disturbed/a bear 
 

7)  If I ______  a busy person, I ______ them on that trip last weekend. 
 
a) weren't/would have joined 
b) hadn't been/would join 
c) wouldn't be/would have joined 
d) weren't/had joined 
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8) A gold medal was shining on his chest. But for his parents' support, he ______ the first prize. 
 
a) hadn't won  
b) wouldn't have won 
c) wouldn't win 
d) didn't win 
 
9) Unless you ____ for help, you never _____ any support. That is the rule in our institution. 
 
a) ask/get 
b) will ask/get 
c) don't ask/will get 
d) ask/would get 
 
10) __________ you, I _______ everybody to do _____ best to get over their differences. 
 
a) Had I been/would have adviced/their 
b) If I have been/would have advised/their 
c) Had I been/would have adviced/its 
d) Had I been/would have advised/their 
 
11)  We didn't realise how serious the situation was. 
 
a) Little did we realise how serious the situation was. 
b) Little did we realise how serious was the situation. 
c) Little we realised how serious the situation was. 
d) Little had we realised how serious the situation had been. 
 
12) A: ‘I will never _______ this person again.’ 
      B: ‘____________.’ 
 
a) rely on/Neither will I 
b) rely in/Neither will I 
c) rely on/Neither won't I 
d) rely on/Neither am I 
 
13) He bought ________ for the trip lest he ________ while hiking in the mountains.   
 
a) some compasses/shouldn’t get lost 
b) a compass/should get lost 
c) a compas/might get lost 
d) some compasses/couldn't get lost 
 



 

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

 
Pagina 3 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA ENGLEZĂ B2

14) I need to learn lots of details about the Russian Revolution as we are having a test tomorrow! If only I 
____ concentrate properly!  
 
a) could 
b) could have 
c) can 
d) am able to 
 
15)  I'd sooner he _______. ______ he done this, he wouldn't ______ in prison now.  
 
a) stayed with us/Would/have been 
b) had stayed with us/Had/be 
c) has stayed with us/Hadn't/be 
d) didn't leave/Had/have got 
 
16)  ____________ , terrorism and globalisation are two widespread __________ . 
 
a) In my standpoint/phenomenons 
b) From my standpoint/phenomenon 
c) From my standpoint/phenomena 
d) By my standpoint/phenomena 
 
17) Bad news always ________ me feel_________ . 
 
a) make/miserable 
b) makes/miserable 
c) makes/miserably 
d) make/miserably 
 
18)  I hardly know ______ in the neighbourhood who thinks so ______ of themselves! 
 
a) anybody/highly 
b) nobody/highly 
c) anybody/high 
d) somebody/high 
 
19)  _______ the end of the week, we _______ in Spain for a fortnight. 
 
a) By/will have been 
b) Over/will have been 
c) On/have been 
d) By/will be 
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20) I can't understand why she ____ so stubborn today; ______, she is more flexible, ______? 
 
a) is being/normaly/isn’t she 
b) is being/normally/isn’t she 
c) is/normally/isn’t it 
d) has been/normaly/is she 
 
21) She clearly remembers ______ the door before leaving the house and she can't understand why _____ 
open when she came back from work. 
 
a) to lock/it was 
b) locking/was it 
c) having locked/was it 
d) locking/it was 
 
22) You should avoid _______ so much on clothes. It has become typical ______ you to spend money 
like ______.  
 
a) to spend/for/nothing 
b) spending/of/water 
c) spending/for/a tycoon 
d) to spend/of/thin air 
 
23) What ________ in ten ______ time?  
      I ________ for this company for over a decade. 
 
a) will you do/years/will be working 
b) will you be doing/years'/will have been working 
c) will you have been doing/years/will have worked 
d) will you be doing/years'/will be working 
 
24)  It's not worth _____ to make yourself understood, they _________  attention anyway. 
 
a) trying/are not giving up 
b) to try/are not paying 
c) try/are not paying 
d) trying/are not paying 
 
25) If he _____ in due time, which I ______, I ______ let you know. 
 
a) will arrive/strongly doubted/dare to 
b) should arrive/doubt/will  
c) might have arrived/would doubt/am bound to 
d) happens to arrive/strong doubt/ had better 
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26) Three people have been arrested for ______ possession of armaments in a police ______.  
 
a) ilegal/ride 
b) illegal/rail 
c) illegal/raid 
d) unlegal/reid 
 
27) There should be at least five extinguishers on ______. You ______ worry. 
 
a) the premise/needn't have to 
b) the market/mustn't 
c) this building/ought to not 
d) the premises/don't need to 
 
28) Billy wants to buy the boat before his wife has ____________ . 
 
a) a change of soul 
b) a shift in heart 
c) a change of heart 
d) a switch of head 
 
29) ‘I broke my leg while I was skiing’, she said. 
 
a) She said she had broken her leg while skiing. 
b) She said she had broke her leg while skiing. 
c) She said she has broken her leg when she was skiing. 
d) She said she had been breaking her leg when she was skiing. 
 
30) A: ‘What did Peter suggest?’  
       B:  ‘He suggested ______ on a trip the next day.’ 
 
a) going 
b) us to go 
c) we to go 
d) to going 
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1) Ceux qui aiment les abeilles travaillent dans le domaine de .…. . 
 
a) l'apiculture 
b) la pomiculture 
c) la viticulture 
d) l'horticulture 
 
2) Depuis ….. jours, il boit en ….. le même ….., il ne lui trouve aucune qualité. 
 
a) vingt, vin, vain 
b) vain, vin, vingt 
c) vin, vingt, vain 
d) vingt, vain, vin 
 
3)  Ces fleurs, je ..... ai cueillies pour vous. 
 
a) les 
b) la 
c) le 
d) l' 
 
4) Montrez- ..... ces photos! 
 
a) la 
b) m' 
c) me 
d) moi 
 
5) Nous avons vu ….. pièces de théâtre ; seulement ….. ont été très intéressantes, pas toutes. 
 
a) quelques-unes, quelques 
b) quelques, quelques-uns 
c) quelques, quelques-unes 
d) quelques-uns, quelques 
 
6) ..... est la situation et ..... sont les mesures que vous devez prendre. 
 
a) tels, telles 
b) telle, telles 
c) tel, tels 
d) telle, tels 
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7) Pour signaler que les enfants ressemblent à leurs parents, un proverbe français dit : « ….. arbre, ….. 
fruit. » 
 
a) tel, telle 
b) telle, tel 
c) tel, tel 
d) telle, telle 
 
8) ….. on travaille sérieusement, ….. on aura de bons résultats aux examens. 
 
a) moins, d’autant plus 
b) plus, plus 
c) plus, moins 
d) moins, plus 
 
9) Il est possible que tous les bons étudiants ….. trouver un bon emploi à la fin de leurs études. 
 
a) puissent 
b) avaient pu 
c) pourraient 
d) pourront  
 
10) Je n'ai pas cru un seul mot de ce .....  nous a raconté. 
 
a) qui 
b) que 
c) qu'il 
d) qui le 
 
11)  Ils ont meublé leur pièce ..... elle sert à la fois de chambre à coucher et de salon. 
 
a) de telle sorte qu' 
b) de tel sorte qu' 
c) de tel sort qu' 
d) de tels sorts qu' 
 
12) Mes amis m'ont raconté que leurs parents ..... l'intention de faire un voyage au Pôle Nord cet été. 
 
a) ont 
b) avaient 
c) auront 
d) aient 
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13) Nous espérions que nos amies ….. une carrière couronnée de succès après leurs études. 
 
a) auront 
b) ont 
c) auraient 
d) aient 
 
14) Tu voulais savoir où ta bien-aimée ….. la soirée précédente. 
 
a) a passé 
b) avait passé 
c) passera 
d) passe 
 
15) Les professeurs parlent assez fort pour que les élèves ..... très bien les explications. 
 
a) ont entendu 
b) entendraient 
c) avaient entendu 
d) entendent 
 
16) Nous viendrons chez vous, ..... vous ne puissiez pas venir chez nous. 
 
a) si 
b) à moins que 
c) à moins de 
d) au cas où 
 
17) Vos chausssures sont abîmées ..... la pluie. 
 
a) puisque 
b) parce que 
c) grâce à 
d) à cause de 
 
18) Mon ..... ami est parti sans rien dire. 
 
a) plus bon 
b) meilleur 
c) mieux 
d) meilleure 
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19) Elle ne lit pas ..... quotidiens; elle ne lit que ..... magazines. 
 
a) des, de 
b) de, des 
c) de, de 
d) des, des 
 
20)  Pierre achète trois kilos ….. tomates, une bouteille ….. eau minérale et beaucoup ….. fruits. 
 
a) de, d', des 
b) des, de, des 
c) de, d', de 
d) des, de, de 
 
21)  Il répondit à l'agent de police d'un air très ..... . 
 
a) provocant 
b) provoquant 
c) provocatrice 
d) provocante 
 
22) Elle s'est réveillée avec ..... bruit ..... pluie dans ..... vitres. 
 
a) un, du, les 
b) le, de la, les 
c) la, du, les 
d) de l', de, des  
 
23) Je me demandais si elle ..... m'aider le lendemain avec mes travaux de recherche. 
 
a) pourrait 
b) puisse 
c) avait pu 
d) a pu 
 
24) Si tu m'attends, nous ..... ensemble à la maison. 
 
a) rentrerions 
b) rentrerons 
c) sommes rentrés 
d) étions rentrés 
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25) Dans cette petite ville de province, les boutiques ….. jusqu'à 15 heures, après quoi elles .…. . 
 
a) sont ouverts, ferment 
b) sont ouvertes, ferment 
c) ferment, sont ouverts 
d) ferme, sont ouvertes 
 
26) Nous ne nous étions pas ..... compte de notre erreur. 
 
a) rendue 
b) rendu 
c) rendus 
d) rendues 
 
27)  L'enfant se demandait si le Père Noël lui ..... un vélo. 
 
a) apporterait 
b) apporte 
c) apportera 
d) va apporter 
 
28) J' ….. travailler davantage pour cet examen, j'en aurais été moins effrayé à présent.  
 
a) ai pu 
b) avais pu 
c) aie pu 
d) aurais pu 
 
29) J'étais en colère, alors ..... de quitter la piéce. 
 
a) je décidais 
b) j'ai décidé 
c) je déciderais 
d) je vais décider 
 
30) ….. de te plaindre et ….. vite au marché! 
 
a) cesses, va 
b) cesse, vas 
c) cesse, va 
d) cesses, vas 
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1) Depuis ….. jours, il boit en ….. le même ….., il ne lui trouve aucune qualité. 
 
a) vingt, vin, vain 
b) vain, vin, vingt 
c) vin, vingt, vain 
d) vingt, vain, vin 
 
2) Ceux qui aiment les abeilles travaillent dans le domaine de .…. . 
 
a) l'apiculture 
b) la pomiculture 
c) la viticulture 
d) l'horticulture 
 
3) ..... est la situation et ..... sont les mesures que vous devez prendre. 
 
a) tels, telles 
b) telle, telles 
c) tel, tels 
d) telle, tels 
 
4)  Ces fleurs, je ..... ai cueillies pour vous. 
 
a) les 
b) la 
c) le 
d) l' 
 
5) Montrez- ..... ces photos! 
 
a) la 
b) m' 
c) me 
d) moi 
 
6) Nous avons vu ….. pièces de théâtre ; seulement ….. ont été très intéressantes, pas toutes. 
 
a) quelques-unes, quelques 
b) quelques, quelques-uns 
c) quelques, quelques-unes 
d) quelques-uns, quelques 
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7) Pour signaler que les enfants ressemblent à leurs parents, un proverbe français dit : « ….. arbre, ….. 
fruit. » 
 
a) tel, telle 
b) telle, tel 
c) tel, tel 
d) telle, telle 
 
8) Tu voulais savoir où ta bien-aimée ….. la soirée précédente. 
 
a) a passé 
b) avait passé 
c) passera 
d) passe 
 
9) Vos chausssures sont abîmées ..... la pluie. 
 
a) puisque 
b) parce que 
c) grâce à 
d) à cause de 
 
10) Il est possible que tous les bons étudiants ….. trouver un bon emploi à la fin de leurs études. 
 
a) puissent 
b) avaient pu 
c) pourraient 
d) pourront  
 
11) Les professeurs parlent assez fort pour que les élèves ..... très bien les explications. 
 
a) ont entendu 
b) entendraient 
c) avaient entendu 
d) entendent 
 
12)  Ils ont meublé leur pièce ..... elle sert à la fois de chambre à coucher et de salon. 
 
a) de telle sorte qu' 
b) de tel sorte qu' 
c) de tel sort qu' 
d) de tels sorts qu' 
 



 

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

 
Pagina 3 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA FRANCEZĂ B2

13) ….. on travaille sérieusement, ….. on aura de bons résultats aux examens. 
 
a) moins, d’autant plus 
b) plus, plus 
c) plus, moins 
d) moins, plus 
 
14) Nous viendrons chez vous, ..... vous ne puissiez pas venir chez nous. 
 
a) si 
b) à moins que 
c) à moins de 
d) au cas où 
 
15) Mes amis m'ont raconté que leurs parents ..... l'intention de faire un voyage au Pôle Nord cet été. 
 
a) ont 
b) avaient 
c) auront 
d) aient 
 
16) Je n'ai pas cru un seul mot de ce .....  nous a raconté. 
 
a) qui 
b) que 
c) qu'il 
d) qui le 
 
17) Nous espérions que nos amies ….. une carrière couronnée de succès après leurs études. 
 
a) auront 
b) ont 
c) auraient 
d) aient 
 
18) Elle ne lit pas ..... quotidiens; elle ne lit que ..... magazines. 
 
a) des, de 
b) de, des 
c) de, de 
d) des, des 
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19) Elle s'est réveillée avec ..... bruit ..... pluie dans ..... vitres. 
 
a) un, du, les 
b) le, de la, les 
c) la, du, les 
d) de l', de, des  
 
20)  Il répondit à l'agent de police d'un air très ..... . 
 
a) provocant 
b) provoquant 
c) provocatrice 
d) provocante 
 
21) Mon ..... ami est parti sans rien dire. 
 
a) plus bon 
b) meilleur 
c) mieux 
d) meilleure 
 
22)  Pierre achète trois kilos ….. tomates, une bouteille ….. eau minérale et beaucoup ….. fruits. 
 
a) de, d', des 
b) des, de, des 
c) de, d', de 
d) des, de, de 
 
23) Dans cette petite ville de province, les boutiques ….. jusqu'à 15 heures, après quoi elles .…. . 
 
a) sont ouverts, ferment 
b) sont ouvertes, ferment 
c) ferment, sont ouverts 
d) ferme, sont ouvertes 
 
24) J' ….. travailler davantage pour cet examen, j'en aurais été moins effrayé à présent.  
 
a) ai pu 
b) avais pu 
c) aie pu 
d) aurais pu 
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25) J'étais en colère, alors ..... de quitter la piéce. 
 
a) je décidais 
b) j'ai décidé 
c) je déciderais 
d) je vais décider 
 
26) ….. de te plaindre et ….. vite au marché! 
 
a) cesses, va 
b) cesse, vas 
c) cesse, va 
d) cesses, vas 
 
27) Nous ne nous étions pas ..... compte de notre erreur. 
 
a) rendue 
b) rendu 
c) rendus 
d) rendues 
 
28) Si tu m'attends, nous ..... ensemble à la maison. 
 
a) rentrerions 
b) rentrerons 
c) sommes rentrés 
d) étions rentrés 
 
29) Je me demandais si elle ..... m'aider le lendemain avec mes travaux de recherche. 
 
a) pourrait 
b) puisse 
c) avait pu 
d) a pu 
 
 
30)  L'enfant se demandait si le Père Noël lui ..... un vélo. 
 
a) apporterait 
b) apporte 
c) apportera 
d) va apporter 
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1) ... Film hat uns gut gefallen. 
 
a) Den interessanten italienischen 
b) Die interessante italienische 
c) Der interessante italienische 
d) Das interessante italienische 
 
2) ... Roman muss ich bis Ende der Woche lesen. 
 
a) Dieser historischen 
b) Dieses historische 
c) Diesen historischen 
d) Dieses historisches 
 
3) Im Park schläft seit Stunden ein ... Bettler.  
 
a) schmutziger 
b) schmutzige 
c) schmutzigen 
d) schmutziges 
 
4) Finde die richtige Variante. 
 
a) Im Dezember ist es kalt, aber im Januar ist es am kältesten. 
b) Im Dezember ist es kalter, aber im Januar ist es am kaltesten. 
c) Im Dezember ist es kälter, aber im Januar ist es am kaltesten. 
d) Im Dezember ist es kalt, aber im Januar ist es sehr kälter. 
 
5) Welche Variante ist falsch? 
 
a) höchsterweise 
b) glücklicherweise 
c) normalerweise 
d) dummerweise 
 
6) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Das Fenster ist schon seit einer halben Stunde geöffnet. 
b) Das Fenster ist immer  seit einer halben Stunde geöffnet. 
c) Das Fenster ist selten seit einer halben Stunde geöffnet. 
d) Das Fenster ist abends seit einer halben Stunde geöffnet. 
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7) Wie lautet das Sprichwort? „Der Apfel fällt nicht weit vom ...”. 
 
a) Baum 
b) Stamm 
c) Zaun 
d) Zweig 
 
8) Hast du heute einen Koffer dabei? Nein, ich habe ... 
 
a) keinen 
b) keins 
c) keiner 
d) keine 
 
9) Wähle die richtige Variante.  
 
a) Im Seminar werden wir morgen geprüft. 
b) Im Seminar werden wir Morgen geprüft. 
c) Im Seminar werden wir am morgen geprüft. 
d) Im Seminar werden wir Morgens geprüft. 
 
10) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Obwohl er im Lotto gewonnen hat, verzichtet er an das ganze Geld. 
b) Er verlässt sich immer auf seine Freunde. 
c) Kinder glauben an den Weihnachtsmann. 
d) Er kümmert sich um seine alte Oma. 
 
11) Wir sind ... der Woche sehr gestresst. 
 
a) bei 
b) gegenüber 
c) während 
d) auf 
 
12) Wähle die falsche Variante. 
 
a) Wir feiern Silvester bei unseren Freunden. 
b) Wir feiern Silvester mit unseren Freunden. 
c) Wir feiern Silvester aus unseren Freunden. 
d) Wir feiern Silvester ohne unsere Freunde. 
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13) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Um wieviel Uhr holst du mich ab?  
b) Um wieviel Uhr holst du mir ab?  
c) Um wieviel Uhr holst du dir ab?  
d) Um wieviel Uhr holst du sich ab?  
 
14) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Hilf ihm bei der Hausarbeit! 
b) Hilf sie bei der Hausarbeit! 
c) Hilf ihn bei der Hausarbeit! 
d) Hilf er bei der Hausarbeit! 
 
15) Finde die richtige Variante. 
 
a) Immer wann es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
b) Immer als es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
c) Immer wenn es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
d) Immer wann regnet es, gibt es Überschwämmungen. 
 
16) ... das Wetter schön ist, besteigen wir den Berg. 
 
a) Darum  
b) Wenn 
c) Dass 
d) Aber 
 
17) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Die Schauspielerin weint, weil sie eine Hauptrolle verpasst hat. 
b) Er verdient viel Geld, weil einen Laden er besitzt. 
c) Manuela geht nicht zur Arbeit, weil sie krank ist. 
d) Ich kann mich heute mit euch nicht treffen, weil ich viel zu lernen habe. 
 
18) Die Dächer ... Häuser sieht man von weitem. 
 
a) dem 
b) des 
c) der 
d) den 
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19) Was ist richtig? 
 
a) Lieblingbuch 
b) Lieblingbuchs 
c) Lieblingsbuch 
d) Liebbuch 
 
20) Welches von den Substantiven hat keinen Plural? 
 
a) das Zentrum 
b) das Studium 
c) das Glück 
d) das Museum 
 
21) Wähle die richtige Variante. 
 
a) die Einheit 
b) die Krankenheit 
c) die Müdigheit 
d) die Kinderheit 
 
22) Dieses Jahr hat es in ... Türkei ein Erdbeben gegeben. 
 
a) der 
b) die 
c) den 
d) das 
 
23) Auf der Abschiedsparty ... die junge Dame ein schönes Kleid. 
 
a) tragte 
b) trog 
c) trug 
d) trogte 
 
24) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Die Schüler beeilten sie. 
b) Die Schüler beeilte ihre Klassenkameraden. 
c) Die Schüler beeilten. 
d) Die Schüler beeilten sich. 
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25) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich ziehe mich jetzt an. 
b) Ich ziehe meine Jacke an. 
c) Ich ziehe mir meine Jacke an. 
d) Ich ziehe mich meine Jacke an. 
 
26) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Vorigen Winter sind wir in den Alpen Schlitten gefahren. 
b) Vorigen Winter sind wir in den Alpen Schlitten gefahrt. 
c) Vorigen Winter hat wir in den Alpen Schlitten gefahren. 
d) Vorigen Winter haben wir in den Alpen Schlitten gefahrt. 
 
27) Die Mädchen ... sich mehr ... Mode als die Jungen. 
 
a) interessieren ... gegen 
b) interessieren ... auf 
c) interessieren ... für 
d) interessieren ... an 
 
28) Wähle die richtige Variante der indirekten Rede.  
Die Mutter fordert die Tochter auf: „Iss die Suppe!" 
 
a) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie sollt die Suppe essen. 
b) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie soll die Suppe essen. 
c) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie solle die Suppe essen. 
d) Die Mutter fordert die Tochter auf die Suppe aufzuessen. 
 
29) Welche Passivform ist richtig?  
Die Enkelin schrieb einen Brief an die Großmutter. 
 
a) Der Brief wurde an die Großmutter geschriebt. 
b) Der Brief wurde an die Großmutter geschrieben. 
c) Der Brief wurde an die Großmutter geschreibt. 
d) Der Brief wird an die Großmutter geschreiben. 
 
30) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Jeden Morgen rieft die Oma den Enkel an. 
b) Jeden Morgen ruft die Oma den Enkel an. 
c) Jeden Morgen rufe die Oma den Enkel an. 
d) Jeden Morgen rufen die Oma den Enkel an. 
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1) ... Roman muss ich bis Ende der Woche lesen. 
 
a) Dieser historischen 
b) Dieses historische 
c) Diesen historischen 
d) Dieses historisches 
 
2) Finde die richtige Variante. 
 
a) Im Dezember ist es kalt, aber im Januar ist es am kältesten. 
b) Im Dezember ist es kalter, aber im Januar ist es am kaltesten. 
c) Im Dezember ist es kälter, aber im Januar ist es am kaltesten. 
d) Im Dezember ist es kalt, aber im Januar ist es sehr kälter. 
 
3) ... Film hat uns gut gefallen. 
 
a) Den interessanten italienischen 
b) Die interessante italienische 
c) Der interessante italienische 
d) Das interessante italienische 
 
4) Im Park schläft seit Stunden ein ... Bettler.  
 
a) schmutziger 
b) schmutzige 
c) schmutzigen 
d) schmutziges 
 
5) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Das Fenster ist schon seit einer halben Stunde geöffnet. 
b) Das Fenster ist immer  seit einer halben Stunde geöffnet. 
c) Das Fenster ist selten seit einer halben Stunde geöffnet. 
d) Das Fenster ist abends seit einer halben Stunde geöffnet. 
 
6) Welche Variante ist falsch? 
 
a) höchsterweise 
b) glücklicherweise 
c) normalerweise 
d) dummerweise 
 
7) Wie lautet das Sprichwort? „Der Apfel fällt nicht weit vom ...”. 
 
a) Baum 
b) Stamm 
c) Zaun 
d) Zweig 
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8) Hast du heute einen Koffer dabei? Nein, ich habe ... 
 
a) keinen 
b) keins 
c) keiner 
d) keine 
 
9) Wähle die richtige Variante.  
 
a) Im Seminar werden wir morgen geprüft. 
b) Im Seminar werden wir Morgen geprüft. 
c) Im Seminar werden wir am morgen geprüft. 
d) Im Seminar werden wir Morgens geprüft. 
 
10) Wir sind ... der Woche sehr gestresst. 
 
a) bei 
b) gegenüber 
c) während 
d) auf 
 
11) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Obwohl er im Lotto gewonnen hat, verzichtet er an das ganze Geld. 
b) Er verlässt sich immer auf seine Freunde. 
c) Kinder glauben an den Weihnachtsmann. 
d) Er kümmert sich um seine alte Oma. 
 
12) Wähle die falsche Variante. 
 
a) Wir feiern Silvester bei unseren Freunden. 
b) Wir feiern Silvester mit unseren Freunden. 
c) Wir feiern Silvester aus unseren Freunden. 
d) Wir feiern Silvester ohne unsere Freunde. 
 
13) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Hilf ihm bei der Hausarbeit! 
b) Hilf sie bei der Hausarbeit! 
c) Hilf ihn bei der Hausarbeit! 
d) Hilf er bei der Hausarbeit! 
 
14) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Um wieviel Uhr holst du mich ab?  
b) Um wieviel Uhr holst du mir ab?  
c) Um wieviel Uhr holst du dir ab?  
d) Um wieviel Uhr holst du sich ab?  
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15) ... das Wetter schön ist, besteigen wir den Berg. 
 
a) Darum  
b) Wenn 
c) Dass 
d) Aber 
 
16) Finde die richtige Variante. 
 
a) Immer wann es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
b) Immer als es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
c) Immer wenn es regnet, gibt es Überschwämmungen. 
d) Immer wann regnet es, gibt es Überschwämmungen. 
 
17) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Die Schauspielerin weint, weil sie eine Hauptrolle verpasst hat. 
b) Er verdient viel Geld, weil einen Laden er besitzt. 
c) Manuela geht nicht zur Arbeit, weil sie krank ist. 
d) Ich kann mich heute mit euch nicht treffen, weil ich viel zu lernen habe. 
 
18) Dieses Jahr hat es in ... Türkei ein Erdbeben gegeben. 
 
a) der 
b) die 
c) den 
d) das 
 
19) Die Dächer ... Häuser sieht man von weitem. 
 
a) dem 
b) des 
c) der 
d) den 
 
20) Wähle die richtige Variante. 
 
a) die Einheit 
b) die Krankenheit 
c) die Müdigheit 
d) die Kinderheit 
 
21) Welches von den Substantiven hat keinen Plural? 
 
a) das Zentrum 
b) das Studium 
c) das Glück 
d) das Museum 
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22) Was ist richtig? 
 
a) Lieblingbuch 
b) Lieblingbuchs 
c) Lieblingsbuch 
d) Liebbuch 
 
23) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Jeden Morgen rieft die Oma den Enkel an. 
b) Jeden Morgen ruft die Oma den Enkel an. 
c) Jeden Morgen rufe die Oma den Enkel an. 
d) Jeden Morgen rufen die Oma den Enkel an. 
 
24) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Vorigen Winter sind wir in den Alpen Schlitten gefahren. 
b) Vorigen Winter sind wir in den Alpen Schlitten gefahrt. 
c) Vorigen Winter hat wir in den Alpen Schlitten gefahren. 
d) Vorigen Winter haben wir in den Alpen Schlitten gefahrt. 
 
25) Die Mädchen ... sich mehr ... Mode als die Jungen. 
 
a) interessieren ... gegen 
b) interessieren ... auf 
c) interessieren ... für 
d) interessieren ... an 
 
26) Welche Passivform ist richtig?  
Die Enkelin schrieb einen Brief an die Großmutter. 
 
a) Der Brief wurde an die Großmutter geschriebt. 
b) Der Brief wurde an die Großmutter geschrieben. 
c) Der Brief wurde an die Großmutter geschreibt. 
d) Der Brief wird an die Großmutter geschreiben. 
 
27) Auf der Abschiedsparty ... die junge Dame ein schönes Kleid. 
 
a) tragte 
b) trog 
c) trug 
d) trogte 
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28) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich ziehe mich jetzt an. 
b) Ich ziehe meine Jacke an. 
c) Ich ziehe mir meine Jacke an. 
d) Ich ziehe mich meine Jacke an. 
 
29) Wähle die richtige Variante der indirekten Rede.  
Die Mutter fordert die Tochter auf: „Iss die Suppe!" 
 
a) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie sollt die Suppe essen. 
b) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie soll die Suppe essen. 
c) Die Mutter fordert die Tochter auf, sie solle die Suppe essen. 
d) Die Mutter fordert die Tochter auf die Suppe aufzuessen. 
 
30) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Die Schüler beeilten sie. 
b) Die Schüler beeilte ihre Klassenkameraden. 
c) Die Schüler beeilten. 
d) Die Schüler beeilten sich. 
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1) Indicaţi seria în care există numai cuvinte care nu au un număr egal de sunete şi litere: 
 
a) facere, celulă, certăreţ, cinism; 
b) ceară, ochire, lucire, gigacalorie; 
c) chelie, ghem, cheamă, unghi; 
d) licitaţie, cinema, geam, gheară. 
 
2) Indicaţi seria în care literele subliniate, din următoarele cuvinte: floare, auriu, plângere, coercitiv, 
redau fonetic, în ordine, sunetele: 
 
a) semivocală, semivocală, vocală, vocală; 
b) vocală, semivocală, vocală, semivocală; 
c) vocală, vocală, semivocală, semivocală; 
d) semivocală, vocală, vocală, semivocală. 
 
3) Indicaţi seria în care toate cuvintele conţin diftongi: 
 
a) vizitatoare, orientativ, valoare, mielină; 
b) trezorier, soare, lentoare, meu; 
c)  podoabă, piaţă, scoarţă, smiorcăială; 
d)  scorpiuţă, incendiator, sociologie, şerpoaică. 
 
4) Expresia „expressis verbis" are sensul de: 
 
a) expresii verbale; 
b) în termeni expliciţi; 
c) verbe expresive; 
d) exprimat pe cale scrisă. 
 
5) Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: 
 
a) neopsihanaliză, pseudoartist, parasolar; 
b) neologism, pseudocilindru, parafină; 
c) neojunimist, pseudonim, paraşută; 
d) neolatin, pseudoprefix, paradox. 
 
6) Sinonimele cuvintelor hazard şi specios sunt: 
 
a) destin, iluzoriu; 
b) loterie, specific; 
c) soartă, speculativ; 
d) întâmplare, aparte. 
 



 

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

 
Pagina 2 din 6 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA ROMÂNĂ A2

7) Indicaţi enunţul care nu conţine pleonasm: 
 
a) A ales soluţia optimă. 
b) Reconstrucţia a durat o lungă perioadă de timp. 
c) Totul a pornit de la conducerea de management a firmei. 
d) A cedat, fiind suprasolicitat peste măsură. 
 
8)  În enunţul: Un „da" arogant este mai deranjant decât un „nu" sincer. există: 
 
a) trei cuvinte obţinute prin conversiune; 
b) un cuvânt obţinut prin conversiune; 
c) patru cuvinte obţinute prin conversiune; 
d)  două cuvinte  obţinute prin conversiune. 
 
9) Indicaţi seria în care cuvintele sunt derivate cu prefixele răz-/ răs-: 
 
a) răzbunare, răspândit; 
b) răzbate, răscumpăra; 
c) răzătură, răsărit; 
d) război, răspântie. 
 
10) Seria în care nu au formă corectă toate cuvintele, este:  
 
a) plaje, preşedinţie, absolveşte, relevează; 
b) excapadă, magaziner, ştate, stift; 
c) vehicol, presbiter, fortuit, cafeină; 
d) antidata, repercursiune, imixtiune, fratricid. 
 
11) Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 
 
a) slobozire, sistru, postscenă, buză; 
b) mamacă, porneală, cotigă, pârcălab; 
c) pârgar, recalescenţă, reavăn, cap; 
d) apă, potir, injector, fenomen. 
 
12) În enunţul: Ne-am bazat mereu pe unii prieteni. substantivul subliniat este: 
 
a) articulat nehotărât; 
b) articulat hotărât enclitic; 
c) articulat hotărât proclitic; 
d) nearticulat. 
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13) Adjectivul pronominal de întărire este utilizat corect în următoarele enunţuri: 1.Ei înseşi i-am dat 
pachetul de la tine. 2.Am aflat totul de la ei înşişi. 3.Eu însumi (masc. sg.) sunt autorul faptei. 4.Nouă 
înşine (fem. pl.) ni s-a spus această poveste. 
 
a) 1,3,4; 
b) 1,2,3; 
c) 1,2; 
d) 1,2,3,4. 
 
14) Există un pronume negativ în enunţurile: 1.Nu-ţi face nimic, chiar dacă ai greşit. 2.Niciunui copil nu 
trebuie să îi lipsească veselia. 3.Nu mă voi împiedica de nimicuri în drumul meu! 4.Nu e nimeni în 
preajma ta. 
 
a) 1,4; 
b) 2,3; 
c) 1,3; 
d) 1,3,4. 
 
15) Cuvântul vară din enunţurile: 1.Vara consumul de energie creşte. 2.Vara trecută am fost la mare cu 
prietenii. 3.În această vară, vom pleca în concediu în luna august. 4.A trecut vara.  este substantiv în: 
 
a) 1,3,4; 
b) 1,2,3; 
c) 2,3,4; 
d) 1,2,3,4. 
 
16) Există numai substantive epicene în seria: 
 
a) elefant, câine, găină, moş, arici; 
b) arheolog, ministru, iepure, gâscă, leopard; 
c) purice, episcop, bărbat, mamă, fiu; 
d) rector, călăuză, nutrie, victimă, decan. 
 
17) În enunţul: Sala era plină de elevii veniţi să asiste la acordarea de premii olimpicilor. substantivul 
subliniat este în cazul: 
 
a) dativ; 
b) nominativ; 
c) acuzativ; 
d) genitiv. 
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18) Există numai forme ale pronumelui demonstrativ în seria: 
 
a) celălalt, ăsta, aceeaşi, acestora, asta; 
b) altul, unora, cealaltă, toate, nimic; 
c) ăstuilalt, aceloraşi, alde, niscaiva, tot; 
d) aceasta, ceştilalţi, tuturor, cine, care. 
 
19) În enunţul: Rămâne doar să stabilim ultimele detalii. propoziţia subordonată este: 
 
a) circumstanţială de mod; 
b) predicativă; 
c) subiectivă; 
d) completivă directă. 
 
20)  În fraza: Ideea că s-ar putea să nu obţină aprobarea de a se muta a făcut-o să devină ce nu şi-a 
dorit. numărul propoziţiilor este: 
 
a) 9; 
b) 8; 
c) 5; 
d) 10. 
 
21) În fraza: I-a reuşit să ajungă ce-şi propusese. propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) principală, circumstanţială de cauză, subiectivă; 
b) principală, circumstanţială de mod, completivă directă; 
c) principală, subiectivă, predicativă; 
d) principală, completivă directă, predicativă. 
 
22) Termenul regent al propoziţiei subordonate din fraza: A venit supărat la noi în ziua în care a fost 
furtuna aceea mare. este: 
 
a) substantivul ziua; 
b) verbul a venit; 
c) pronumele noi; 
d) adjectivul supărat. 
 
23)  În fraza: Tristeţea nu se sfia să şi-o exprime ori de câte ori mă întâlnea. propoziţia principală este: 
 
a) Tristeţea nu se sfia; 
b) Tristeţea (...) să şi-o exprime; 
c) nu se sfia; 
d) mă întâlnea. 
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24) În fraza: La propunerea ca membrii comisiei să îşi asume responsabilitatea a ceea ce decid,  
directorul a emis o hotărâre în acest sens. propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) principală, atributivă, atributivă; 
b) principală, circumstanţială de scop, completivă indirectă; 
c) principală, completivă indirectă, atributivă; 
d) principală, completivă indirectă, completivă indirectă. 
 
25)  În fraza: Dacă adăugăm că magazinul avea dulciuri, înţelegem alegerea făcută. subordonata 
circumstanţială este: 
 
a) condiţională; 
b) de scop; 
c)  consecutivă; 
d)  de cauză. 
 
26) Există un subiect multiplu în enunţul: 
 
a) Cristian şi cu tine va lucra la proiect. 
b) E uşor de citit şi de înţeles. 
c) Are un hamster şi un papagal. 
d) Fata, prietena mea, n-a venit. 
 
27) În enunţul: Data la care trebuie să ne prezentăm la examen ne-a fost comunicată telefonic. cuvintele 
subliniate îndeplinesc, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) subiect, complement indirect, complement circumstanţial de mod; 
b) complement direct, atribut pronominal, nume predicativ; 
c) subiect, complement circumstanţial de timp, complement circumstanţial de mod; 
d) subiect, complement indirect, complement circumstanţial de timp. 
 
28) În enunţurile: 1.Spunea povestea lui oricui. 2.Spunea povestea lui oricui îl asculta. cuvântul subliniat 
îndeplineşte, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) atribut pronominal, atribut pronominal; 
b) complement indirect, subiect; 
c) atribut pronominal, complement indirect; 
d) complement indirect, complement direct. 
 
29) În enunţurile: 1.Nimic din ce a făcut nu este adevărat. 2.Nimic din ce se ştie nu este adevărat. 
cuvântul subliniat îndeplineşte, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) complement direct, subiect; 
b) complement indirect, complement indirect; 
c) nume predicativ, subiect; 
d) atribut pronominal, subiect. 
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30) În enunţul: Ce ţi-am spus eu şi ce-ai făcut tu! cuvintele subliniate îndeplinesc, în ordine, funcţia 
sintactică de: 
 
a) subiect, subiect; 
b) complement circumstanţial de mod, complement direct; 
c) complement indirect, subiect; 
d) complement direct, complement direct. 
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1) Indicaţi seria în care literele subliniate, din următoarele cuvinte: floare, auriu, plângere, coercitiv, 
redau fonetic, în ordine, sunetele: 
 
a) semivocală, semivocală, vocală, vocală; 
b) vocală, semivocală, vocală, semivocală; 
c) vocală, vocală, semivocală, semivocală; 
d) semivocală, vocală, vocală, semivocală. 
 
2) Indicaţi seria în care există numai cuvinte care nu au un număr egal de sunete şi litere: 
 
a) facere, celulă, certăreţ, cinism; 
b) ceară, ochire, lucire, gigacalorie; 
c) chelie, ghem, cheamă, unghi; 
d) licitaţie, cinema, geam, gheară. 
 
3) Indicaţi seria în care toate cuvintele conţin diftongi: 
 
a) vizitatoare, orientativ, valoare, mielină; 
b) trezorier, soare, lentoare, meu; 
c)  podoabă, piaţă, scoarţă, smiorcăială; 
d)  scorpiuţă, incendiator, sociologie, şerpoaică. 
 
4) Indicaţi enunţul care nu conţine pleonasm: 
 
a) A ales soluţia optimă. 
b) Reconstrucţia a durat o lungă perioadă de timp. 
c) Totul a pornit de la conducerea de management a firmei. 
d) A cedat, fiind suprasolicitat peste măsură. 
 
5) Seria în care nu au formă corectă toate cuvintele, este:  
 
a) plaje, preşedinţie, absolveşte, relevează; 
b) excapadă, magaziner, ştate, stift; 
c) vehicol, presbiter, fortuit, cafeină; 
d) antidata, repercursiune, imixtiune, fratricid. 
 
6) Indicaţi seria în care cuvintele sunt derivate cu prefixele răz-/ răs-: 
 
a) răzbunare, răspândit; 
b) răzbate, răscumpăra; 
c) răzătură, răsărit; 
d) război, răspântie. 
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7)  În enunţul: Un „da" arogant este mai deranjant decât un „nu" sincer. există: 
 
a) trei cuvinte obţinute prin conversiune; 
b) un cuvânt obţinut prin conversiune; 
c) patru cuvinte obţinute prin conversiune; 
d)  două cuvinte  obţinute prin conversiune. 
 
8) Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din seria: 
 
a) slobozire, sistru, postscenă, buză; 
b) mamacă, porneală, cotigă, pârcălab; 
c) pârgar, recalescenţă, reavăn, cap; 
d) apă, potir, injector, fenomen. 
 
9) Sinonimele cuvintelor hazard şi specios sunt: 
 
a) destin, iluzoriu; 
b) loterie, specific; 
c) soartă, speculativ; 
d) întâmplare, aparte. 
 
10) Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: 
 
a) neopsihanaliză, pseudoartist, parasolar; 
b) neologism, pseudocilindru, parafină; 
c) neojunimist, pseudonim, paraşută; 
d) neolatin, pseudoprefix, paradox. 
 
11) Expresia „expressis verbis" are sensul de: 
 
a) expresii verbale; 
b) în termeni expliciţi; 
c) verbe expresive; 
d) exprimat pe cale scrisă. 
 
12) Adjectivul pronominal de întărire este utilizat corect în următoarele enunţuri: 1.Ei înseşi i-am dat 
pachetul de la tine. 2.Am aflat totul de la ei înşişi. 3.Eu însumi (masc. sg.) sunt autorul faptei. 4.Nouă 
înşine (fem. pl.) ni s-a spus această poveste. 
 
a) 1,3,4; 
b) 1,2,3; 
c) 1,2; 
d) 1,2,3,4. 
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13) Cuvântul vară din enunţurile: 1.Vara consumul de energie creşte. 2.Vara trecută am fost la mare cu 
prietenii. 3.În această vară, vom pleca în concediu în luna august. 4.A trecut vara.  este substantiv în: 
 
a) 1,3,4; 
b) 1,2,3; 
c) 2,3,4; 
d) 1,2,3,4. 
 
14) În enunţul: Sala era plină de elevii veniţi să asiste la acordarea de premii olimpicilor. substantivul 
subliniat este în cazul: 
 
a) dativ; 
b) nominativ; 
c) acuzativ; 
d) genitiv. 
 
15) Există un pronume negativ în enunţurile: 1.Nu-ţi face nimic, chiar dacă ai greşit. 2.Niciunui copil nu 
trebuie să îi lipsească veselia. 3.Nu mă voi împiedica de nimicuri în drumul meu! 4.Nu e nimeni în 
preajma ta. 
 
a) 1,4; 
b) 2,3; 
c) 1,3; 
d) 1,3,4. 
 
16) În enunţul: Ne-am bazat mereu pe unii prieteni. substantivul subliniat este: 
 
a) articulat nehotărât; 
b) articulat hotărât enclitic; 
c) articulat hotărât proclitic; 
d) nearticulat. 
 
17) Există numai substantive epicene în seria: 
 
a) elefant, câine, găină, moş, arici; 
b) arheolog, ministru, iepure, gâscă, leopard; 
c) purice, episcop, bărbat, mamă, fiu; 
d) rector, călăuză, nutrie, victimă, decan. 
 
18) Există numai forme ale pronumelui demonstrativ în seria: 
 
a) celălalt, ăsta, aceeaşi, acestora, asta; 
b) altul, unora, cealaltă, toate, nimic; 
c) ăstuilalt, aceloraşi, alde, niscaiva, tot; 
d) aceasta, ceştilalţi, tuturor, cine, care. 
 



 

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

 
Pagina 4 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA ROMÂNĂ B2

19) În fraza: La propunerea ca membrii comisiei să îşi asume responsabilitatea a ceea ce decid,  
directorul a emis o hotărâre în acest sens. propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) principală, atributivă, atributivă; 
b) principală, circumstanţială de scop, completivă indirectă; 
c) principală, completivă indirectă, atributivă; 
d) principală, completivă indirectă, completivă indirectă. 
 
20) În fraza: I-a reuşit să ajungă ce-şi propusese. propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) principală, circumstanţială de cauză, subiectivă; 
b) principală, circumstanţială de mod, completivă directă; 
c) principală, subiectivă, predicativă; 
d) principală, completivă directă, predicativă. 
 
21) În fraza: Dacă adăugăm că magazinul avea dulciuri, înţelegem alegerea făcută. subordonata 
circumstanţială este: 
 
a) condiţională; 
b) de scop; 
c)  consecutivă; 
d)  de cauză. 
 
22)  În fraza: Tristeţea nu se sfia să şi-o exprime ori de câte ori mă întâlnea. propoziţia principală este: 
 
a) Tristeţea nu se sfia; 
b) Tristeţea (...) să şi-o exprime; 
c) nu se sfia; 
d) mă întâlnea. 
 
23) În fraza: Ideea că s-ar putea să nu obţină aprobarea de a se muta a făcut-o să devină ce nu şi-a dorit. 
numărul propoziţiilor este: 
 
a) 9; 
b) 8; 
c) 5; 
d) 10. 
 
24) În enunţul: Rămâne doar să stabilim ultimele detalii. propoziţia subordonată este: 
 
a) circumstanţială de mod; 
b) predicativă; 
c) subiectivă; 
d) completivă directă. 
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25) Termenul regent al propoziţiei subordonate din fraza: A venit supărat la noi în ziua în care a fost 
furtuna aceea mare. este: 
 
a) substantivul ziua; 
b) verbul a venit; 
c) pronumele noi; 
d) adjectivul supărat. 
 
26) În enunţurile: 1.Spunea povestea lui oricui. 2.Spunea povestea lui oricui îl asculta. cuvântul subliniat 
îndeplineşte, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) atribut pronominal, atribut pronominal; 
b) complement indirect, subiect; 
c) atribut pronominal, complement indirect; 
d) complement indirect, complement direct. 
 
27) În enunţurile: 1.Nimic din ce a făcut nu este adevărat. 2.Nimic din ce se ştie nu este adevărat. 
cuvântul subliniat îndeplineşte, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) complement direct, subiect; 
b) complement indirect, complement indirect; 
c) nume predicativ, subiect; 
d) atribut pronominal, subiect. 
 
28) În enunţul: Data la care trebuie să ne prezentăm la examen ne-a fost comunicată telefonic. cuvintele 
subliniate îndeplinesc, în ordine, funcţia sintactică de: 
 
a) subiect, complement indirect, complement circumstanţial de mod; 
b) complement direct, atribut pronominal, nume predicativ; 
c) subiect, complement circumstanţial de timp, complement circumstanţial de mod; 
d) subiect, complement indirect, complement circumstanţial de timp. 
 
29) Există un subiect multiplu în enunţul: 
 
a) Cristian şi cu tine va lucra la proiect. 
b) E uşor de citit şi de înţeles. 
c) Are un hamster şi un papagal. 
d) Fata, prietena mea, n-a venit. 
 
30) În enunţul: Ce ţi-am spus eu şi ce-ai făcut tu! cuvintele subliniate îndeplinesc, în ordine, funcţia 
sintactică de: 
 
a) subiect, subiect; 
b) complement circumstanţial de mod, complement direct; 
c) complement indirect, subiect; 
d) complement direct, complement direct. 
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1) Сегодня я пошла сначала в отдел "Мясо". Здесь я купила ... .  
 
a) большая утка 
b) большой утке  
c) большую утку 
d) большим уткой 
 

2) Метро - ... вид транспорта.  
 
a) самый быстрее 
b) самое быстрое 
c) самый быстрый 
d) самые быстрые 
 

3) Мы заказали не два борща, а борщ и ... суп.  
 
a) овощной 
b) овощная  
c) овощные  
d) овощи  
 

4) Какое блюдо ... самое вкусное? 
 
a) о русской кухне  
b) на русской кухне  
c) русского кухня  
d) русской кухни  
 

5) Ирина занимала ... номер на шестом этаже. 
 
a) двумя места 
b) двухместный 
c) два 
d) двое  
 

6) Когда Иван и Анна получили ..., они отправились в путешествие.  
 
a) недельный отпуска  
b) недельного отпуска  
c) недельный отпуск  
d) недельным отпуском  
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7) Расскажите о своём ... ресторане: как он называется, где находится, какие блюда подают там. 
 
a) любимых 
b) любимом  
c) любимой 
d) любимый  
 

8) Он ... не был нa море. 
 
a) когдa-то 
b) ни когдa 
c) некогдa 
d) никогдa 
 

9) Снaчaла я нaписaл письмо, ... вложил его в конверт и зaклеил. 
 
a) тогдa 
b) зaтем 
c) поэтому 
d) тaк 
 

10) Кaкое слово лишнее? 
 
a) берёзa 
b) клубникa 
c) ёлкa 
d) рябинa 
 

11) Подбери aнтоним к слову ''хороший''. 
 
a) лучший 
b) тупой 
c) плохой 
d) умный 
 

12) Для того чтобы создать письменность, необходимо, чтобы на языке говорили 100 ... .   
 
a) человек 
b) люди  
c) человеков  
d) человекам  
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13) Галине Ивановне Смирновой - 29 ... . 
 
a) год 
b) года  
c) годов  
d) лет  
 

14)  Блaгодaрю ... зa всё. 
 
a) вaм 
b) вaс 
c) вaми 
d) вы 
 

15) Позвони ... в семь часов. 
 
a) мне 
b) я 
c) меня 
d) мной 
 

16) Мы пойдём вместе с ...  на концерт. 
 
a) ей 
b) ней 
c) неё 
d) её 
 

17) Дуб растёт ... леса и степи. 
 
a) на границе 
b) на границу 
c) на границы 
d) на границ 
 

18) Чем вы болели в ... ?  
 
a) детство 
b) детству 
c) детстве 
d) детством  
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19) Желаю вам ... ! 
 
a) счастливое путь 
b) счастливая пути 
c) счастливую путь 
d) счастливого пути 
 

20) Писатель рассказал детям о своей ... . 
 
a) книги 
b) книгой 
c) книга 
d) книге 
 

21) Машина стоит около ... . 
 
a) гостиницы 
b) гостиница 
c) гостинице 
d) гостиницу 
 

22) Мать любовалась ... . 
 
a) ребёнка 
b) ребёнку 
c) ребёнок 
d) ребёнком 
 

23) Сегодня не будет ... . 
 
a) дождя 
b) дождь 
c) дожди 
d) дожде 
 

24) После ужина я ... журналы.  
 
a) читали 
b) прочитаю  
c) читаю 
d) читай 
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25) Сейчас мы ... рассказ русского писателя А.П. Чехова.  
 
a) будем читать  
b) будете читать  
c) будьте читать  
d) буду читать  
 

26) Мы часто ... в театры, на концерт.  
 
a) идём 
b) ехать   
c) ходить  
d) ходим 
 

27) Когда мы приехали туда, нас уже ... традиционный русский обед.  
 
a) ждёт  
b) ждал  
c) ждали  
d) ждут  
 

28) ... : это мой старший брат Иван.  
 
a) Познакомлюсь   
b) Знакомился 
c) Познакомьтесь 
d) Знакомство  
 

29) Многие жители российских городов ... дачу.  
 
a) имеют 
b) иметь  
c) есть  
d) находится  
 

30) Мои часы ... точно, не спешат.  
 
a) ходят 
b) идут 
c) ездят  
d) едут  
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1) Метро - ... вид транспорта.  
 
a) самый быстрее 
b) самое быстрое 
c) самый быстрый 
d) самые быстрые 
 

2) Мы заказали не два борща, а борщ и ... суп.  
 
a) овощной 
b) овощная  
c) овощные  
d) овощи  
 

3) Какое блюдо ... самое вкусное? 
 
a) о русской кухне  
b) на русской кухне  
c) русского кухня  
d) русской кухни  
 

4) Ирина занимала ... номер на шестом этаже. 
 
a) двумя места 
b) двухместный 
c) два 
d) двое  
 

5) Когда Иван и Анна получили ..., они отправились в путешествие.  
 
a) недельный отпуска  
b) недельного отпуска  
c) недельный отпуск  
d) недельным отпуском  
 

6) Сегодня я пошла сначала в отдел "Мясо". Здесь я купила ... .  
 
a) большая утка 
b) большой утке  
c) большую утку 
d) большим уткой 
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7) Расскажите о своём ... ресторане: как он называется, где находится, какие блюда подают там. 
 
a) любимых 
b) любимом  
c) любимой 
d) любимый  
 

8) Он ... не был нa море. 
 
a) когдa-то 
b) ни когдa 
c) некогдa 
d) никогдa 
 

9) Снaчaла я нaписaл письмо, ... вложил его в конверт и зaклеил. 
 
a) тогдa 
b) зaтем 
c) поэтому 
d) тaк 
 

10) Подбери aнтоним к слову ''хороший''. 
 
a) лучший 
b) тупой 
c) плохой 
d) умный 
 

11) Кaкое слово лишнее? 
 
a) берёзa 
b) клубникa 
c) ёлкa 
d) рябинa 
 

12) Для того чтобы создать письменность, необходимо, чтобы на языке говорили 100 ... .   
 
a) человек 
b) люди  
c) человеков  
d) человекам  
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13) Галине Ивановне Смирновой - 29 ... . 
 
a) год 
b) года  
c) годов  
d) лет  
 

14) Позвони ... в семь часов. 
 
a) мне 
b) я 
c) меня 
d) мной 
 

15)  Блaгодaрю ... зa всё. 
 
a) вaм 
b) вaс 
c) вaми 
d) вы 
 

16) Мы пойдём вместе с ...  на концерт. 
 
a) ей 
b) ней 
c) неё 
d) её 
 

17) Писатель рассказал детям о своей ... . 
 
a) книги 
b) книгой 
c) книга 
d) книге 
 

18) Сегодня не будет ... . 
 
a) дождя 
b) дождь 
c) дожди 
d) дожде 
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19) Дуб растёт ... леса и степи. 
 
a) на границе 
b) на границу 
c) на границы 
d) на границ 
 

20) Чем вы болели в ... ?  
 
a) детство 
b) детству 
c) детстве 
d) детством  
 

21) Мать любовалась ... . 
 
a) ребёнка 
b) ребёнку 
c) ребёнок 
d) ребёнком 
 

22) Желаю вам ... ! 
 
a) счастливое путь 
b) счастливая пути 
c) счастливую путь 
d) счастливого пути 
 

23) Машина стоит около ... . 
 
a) гостиницы 
b) гостиница 
c) гостинице 
d) гостиницу 
 

24) Когда мы приехали туда, нас уже ... традиционный русский обед.  
 
a) ждёт  
b) ждал  
c) ждали  
d) ждут  
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25) ... : это мой старший брат Иван.  
 
a) Познакомлюсь   
b) Знакомился 
c) Познакомьтесь 
d) Знакомство  
 

26) Сейчас мы ... рассказ русского писателя А.П. Чехова.  
 
a) будем читать  
b) будете читать  
c) будьте читать  
d) буду читать  
 

27) Многие жители российских городов ... дачу.  
 
a) имеют 
b) иметь  
c) есть  
d) находится  
 

28) После ужина я ... журналы.  
 
a) читали 
b) прочитаю  
c) читаю 
d) читай 
 

29) Мы часто ... в театры, на концерт.  
 
a) идём 
b) ехать   
c) ходить  
d) ходим 
 

30) Мои часы ... точно, не спешат.  
 
a) ходят 
b) идут 
c) ездят  
d) едут  
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1) Elige la opción que tenga un significado equivalente al fragmento en cursiva : No te escucha cuando le 
hablas, mira las estrellas por la noche, es más claro que el agua que está enamorado. 
 
a) sospechoso 
b) evidente 
c) inseguro 
d) oculto 
 
2) Elige la opción que tenga un significado equivalente al sintagma en cursiva: ¿Has terminado con el 
diario? Lo he leído por encima. 
 
a) encima de la mesa 
b) página por página 
c) de modo superficial 
d) encima de la cama 
 
3)  Elige la expresión adecuada: Ricardo era el único que vio el accidente y nos contó todo … . 
 
a) sin peces ni cabeza 
b) por los codas 
c) con pellos y unas 
d) con pelos y señales 
 
4) Busca el sinónimo de la palabra "beneficio" :   
 
a) propietario 
b) provecho 
c) prohibición 
d) promesa 
 
5)  Encuentra el sinónimo de la palabra en cursiva: Les ruego que rellenen estos impresos con tinta negra. 
 
a) traigan 
b) formulen 
c) completen 
d) dibujen 
 
6) Juan es experto … organizar fiestas. 
 
a) a 
b) para 
c) en 
d) de 
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7) ¿… qué frecuencia viajas ... tu país? 
 
a) a; a 
b) de; en 
c) a; en 
d) con; a 
 
8) El chico tiene inteligencia, … le falta aplicación. 
 
a) si no 
b) sino 
c) pero 
d) se 
 

9) El adjetivo correspondiente al sustantivo "maldad"  es: 
 
a) maldoso 
b) maliñoso 
c) malo 
d) malero 
 

10)  ¡Sigue … recto por esta calle! 
 
a) a 
b) de 
c) todo 
d) el 
 

11) Llámame … día, pero el lunes no. 
 
a) cualquier otro 
b) cualquiera 
c) otra cualquiera 
d) cualquiero 
 
12) En esta mesa hay … libros. 
 
a) demasiados 
b) la 
c) algo más 
d) tanta 
 
13)  ... respuestas no son dignas para personas como ustedes. 
 
a) tal 
b) tales 
c) unas tales 
d) éstas 



 

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

 
Pagina 3 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA SPANIOLĂ A2

14) María le dio la foto a Juan. 
 
a) María se lo dio. 
b) María se la dio. 
c) María te la dio. 
d) María te lo dio. 
 
15) ¿Te gusta este … elegante que me he comprado para ir a la fiesta?  
 
a)  bolsa 
b)  bolso 
c) bolsas 
d) bolsos 
 
16) Pon la forma correcta del artículo: Los soldados se han muerto en el desierto sahariano por falta de … 
víveres frescos. 
 
a) las 
b) los 
c) Ø 
d) el 
 
17)  Me gustaría comer … mariscos. 
 
a) Ø 
b) los 
c) de 
d) a 
 
18) Pon la forma correcta en la oración siguiente: Al ... le fueron puestas las esposas. 
 
a) reo  
b) rea 
c) ree 
d) reia 
 
19) Me comunicaron que un día antes ...  una película de Almodóvar. 
 
a) han visto 
b) habían visto  
c) vieron 
d) veían 
 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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20)  He olvidado donde he .... las llaves de la casa. 
 
a) puso 
b) poniendo 
c) puesto 
d) ponido 
 
21) Ayer … Juan y dijo que no podía venir a comer con nosotros. 
 
a) llamó 
b) llama 
c) llamo 
d) ha llamado 
 
22) Cuando Laura llamó, mi hijo no … en casa. 
 
a) está 
b) estaba 
c) esté 
d) estará 
 
23) El infinitivo de "cupieron" es: 
 
a) cupir 
b) caber 
c) cuper 
d) cupier 
 
24) Quiero obtener el visado para ir de vacaciones a España, aunque los funcionarios de la Embajada no 
…  convencer fácilmente. 
 
a) se dejen 
b) se deján 
c) se hubiesen dejado 
d) se hayan dejado 
 
25) El viernes por la noche me … cuando salía de la discoteca. 
 
a) robaron 
b) robarán 
c) roban 
d) roben 
 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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26) … las cinco de la tarde. 
 
a) es 
b) están 
c) son 
d) estén 
 
27)  Después de tanto trabajo ... hecho polvo. 
 
a) esta 
b) estoy 
c) estámos 
d) éstamos 
 
28) Hijo mío, ¡ ... cuidado con el perro de la vecina, suele morder cuando le tocas! 
 
a) tengas 
b) tiene 
c) tienes 
d) ten 
 
29) Si no me ... tanto la cabeza, podría concentrarme mejor. 
 
a) dolería 
b) dolera 
c) doliera 
d) dolerá 
 
30) Si me hubiera contado la verdad, no … nada. 
 
a) habría pasado  
b) haya pasado  
c) pasa 
d) pasó 
 
 



 

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

 
Pagina 1 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea 2017 

LIMBA SPANIOLĂ B2

1)  Elige la expresión adecuada: Ricardo era el único que vio el accidente y nos contó todo … . 
 
a) sin peces ni cabeza 
b) por los codas 
c) con pellos y unas 
d) con pelos y señales 
 

2) Elige la opción que tenga un significado equivalente al fragmento en cursiva : No te escucha cuando le 
hablas, mira las estrellas por la noche, es más claro que el agua que está enamorado. 
 
a) sospechoso 
b) evidente 
c) inseguro 
d) oculto 
 

3) Busca el sinónimo de la palabra "beneficio" :   
 
a) propietario 
b) provecho 
c) prohibición 
d) promesa 
 

4) Elige la opción que tenga un significado equivalente al sintagma en cursiva: ¿Has terminado con el 
diario? Lo he leído por encima. 
 
a) encima de la mesa 
b) página por página 
c) de modo superficial 
d) encima de la cama 
 

5)  Encuentra el sinónimo de la palabra en cursiva: Les ruego que rellenen estos impresos con tinta negra. 
 
a) traigan 
b) formulen 
c) completen 
d) dibujen 
 

6) El chico tiene inteligencia, … le falta aplicación. 
 
a) si no 
b) sino 
c) pero 
d) se 
 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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7) Juan es experto … organizar fiestas. 
 
a) a 
b) para 
c) en 
d) de 
 

8) ¿… qué frecuencia viajas ... tu país? 
 
a) a; a 
b) de; en 
c) a; en 
d) con; a 
 

9) El adjetivo correspondiente al sustantivo "maldad"  es: 
 
a) maldoso 
b) maliñoso 
c) malo 
d) malero 
 

10) Llámame … día, pero el lunes no. 
 
a) cualquier otro 
b) cualquiera 
c) otra cualquiera 
d) cualquiero 
 

11) En esta mesa hay … libros. 
 
a) demasiados 
b) la 
c) algo más 
d) tanta 
 

12)  ... respuestas no son dignas para personas como ustedes. 
 
a) tal 
b) tales 
c) unas tales 
d) éstas 
 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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13)  ¡Sigue … recto por esta calle! 
 
a) a 
b) de 
c) todo 
d) el 
 

14) María le dio la foto a Juan. 
 
a) María se lo dio. 
b) María se la dio. 
c) María te la dio. 
d) María te lo dio. 
 

15) Pon la forma correcta del artículo: Los soldados se han muerto en el desierto sahariano por falta de 
… víveres frescos. 
 
a) las 
b) los 
c) Ø 
d) el 
 

16)  Me gustaría comer … mariscos. 
 
a) Ø 
b) los 
c) de 
d) a 
 

17) ¿Te gusta este … elegante que me he comprado para ir a la fiesta?  
 
a)  bolsa 
b)  bolso 
c) bolsas 
d) bolsos 
 

18) Pon la forma correcta en la oración siguiente: Al ... le fueron puestas las esposas. 
 
a) reo  
b) rea 
c) ree 
d) reia 
 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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19) … las cinco de la tarde. 
 
a) es 
b) están 
c) son 
d) estén 
 

20)  Después de tanto trabajo ... hecho polvo. 
 
a) esta 
b) estoy 
c) estámos 
d) éstamos 
 

21) El viernes por la noche me … cuando salía de la discoteca. 
 
a) robaron 
b) robarán 
c) roban 
d) roben 
 

22) Si no me ... tanto la cabeza, podría concentrarme mejor. 
 
a) dolería 
b) dolera 
c) doliera 
d) dolerá 
 

23)  He olvidado donde he .... las llaves de la casa. 
 
a) puso 
b) poniendo 
c) puesto 
d) ponido 
 

24) El infinitivo de "cupieron" es: 
 
a) cupir 
b) caber 
c) cuper 
d) cupier 
 

25) Ayer … Juan y dijo que no podía venir a comer con nosotros. 
 
a) llamó 
b) llama 
c) llamo 
d) ha llamado 



 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 
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26) Hijo mío, ¡ ... cuidado con el perro de la vecina, suele morder cuando le tocas! 
 
a) tengas 
b) tiene 
c) tienes 
d) ten 
 

27) Me comunicaron que un día antes ...  una película de Almodóvar. 
 
a) han visto 
b) habían visto  
c) vieron 
d) veían 
 

28) Si me hubiera contado la verdad, no … nada. 
 
a) habría pasado  
b) haya pasado  
c) pasa 
d) pasó 
 

29) Quiero obtener el visado para ir de vacaciones a España, aunque los funcionarios de la Embajada no 
…  convencer fácilmente. 
 
a) se dejen 
b) se deján 
c) se hubiesen dejado 
d) se hayan dejado 
 

30) Cuando Laura llamó, mi hijo no … en casa. 
 
a) está 
b) estaba 
c) esté 
d) estará 
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