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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Republica Sovietică Ungară a fost proclamată în anul: 
 
a) 1918; 
b) 1919; 
c) 1920; 
d) 1921. 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În perioada interbelică, doctrina economică a Partidului Naţional Ţărănesc a purtat numele de: 
 
a) porţilor deschise; 
b) paşilor mărunţi; 
c) porţilor închise; 
d) prin noi înşine. 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dinicu Golescu era susţinător al formei de guvernământ: 
 
a) republică aristocratică; 
b) monarhie absolutistă; 
c) monarhie constituţională; 
d) republica. 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Ţara Sipeniţului era localizată la: 
 
a) Est de Carpaţi; 
b) Nord de Carpaţi; 
c) Sud de Carpaţi; 
d) Interiorul arcului carpatic. 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Darurile neoficiale plătite de Ţările Române către Imperiul Otoman purtau numele de: 
 
a) peşcheş; 
b) mucarer; 
c) haraci; 
d) ruşfeturi. 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Statul român a fost proclamat stat naţional-legionar prin decretul regal din: 
 
a) 14 septembrie 1940; 
b) 14 august 1940; 
c) 14 octombrie 1940; 
d) 14 noiembrie 1940. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Anexarea Bucovinei de către habsburgi s-a produs în anul: 
 
a) 1774; 
b) 1775; 
c) 1802; 
d) 1812. 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.  
Regele maghiar care a acordat saşilor dreptul de a folosi pădurea românilor şi pecenegilor împreună cu 
aceştia a fost: 
 
a) Ludovic de Anjou; 
b) Andrei al II-lea; 
c) Carol Robert de Anjou; 
d) Bela al II-lea. 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
România a atacat U.R.S.S. în data de: 
 
a) 22 iunie 1941; 
b) 21 iunie 1941; 
c) 23 iunie 1941; 
d) 24 iunie 1941. 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Eufrosin Poteca a fost profesor de filosofie în: 
 
a) Moldova; 
b) Ţara Românească; 
c) Transilvania; 
d) Imperiul Habsburgic. 
 
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; 
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals; 
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat. 
 
Prin Constituţia României din 1991 Parlamentul bicameral este unica autoritate legiuitoare a ţării; Potrivit 
acestei constituţii iniţiativa legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor. 
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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. 
 
Elaborată după modelul celei belgiene din anul 1831, constituţia României a fost sancţionată şi 
promulgată de domnitor la 1/13 iulie 1866; În aceasta se amintea despre suzeranitatea otomană şi garanţia 
colectivă a marilor puteri. 
 
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 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 secolul al XVII-lea domnul şi principii erau aleşi de stările privilegiate sau numiţi direct de Poartă; În 
ambele cazuri era nevoie de confirmarea puterii suzerane. 
 
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.  
 
Încercarea de instalare a lui Simion Movilă pe tronul Ţării Româneşti, l-a determinat pe Mihai Viteazul să 
adopte planul dacic; El a pătruns în Transilvania şi l-a învins pe Andrei Báthory la Şelimbăr. 
 
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 anul 1598 cu împăratul Rudolf al II-lea, Mihai Viteazul se obliga să sprijine acţiunile 
antiotomane ale împăratului; Rudolf al II-lea recunoştea domnia ereditară a lui Mihai Viteazul. 
 
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. 
 
Anonymus relatează conflictele care i-au opus pe unguri unor formaţiuni politice de tipul cnezatelor sau 
voievodatelor conduse de Gelu, Glad şi Menumorut; Gelu nu este singurul dintre aceşti conducători locali 
numit de Anonymus blach, adică român. 
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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. 
 
Constituirea N.A.T.O. a fost cauzată de pericolul expansiunii U.R.S.S. spre Europa Occidentală; Franţa a 
ieşit din structurile militare ale N.A.T.O. în timpul guvernării lui Charles de Gaulle. 
 
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 secolul al XIII-lea teritoriul danubiano-pontic ajunge sub stăpânirea Asăneştilor; Pe la 1230 este 
menţionată Ţara Cavarnei. 
 
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 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. 
 
Prin Tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1946 România era plasată sub influenţă sovietică; 
Plasarea sub umbrela Moscovei, va marca destinul ţării noastre aproape o jumătate de secol.  
 
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 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. 
 
Regimul fascist era susţinut de poliţia politică; Îndoctrinarea cetăţenilor se făcea prin propagandă şi prin 
diferite organizaţii fasciste. 
 
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Vizita lui Gheorghe Gheorghiu Dej în Iugoslavia; 
B. Respingerea Planului Valev de către România; 
C. Crearea Pactului de la Varşovia. 
 
a) CBA; 
b) ABC; 
c) CAB; 
d) BAC. 
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22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.  
A. Iniţierea de către S.U.A a politicii de stăvilire a expansiunii comunismului; 
B. Înfiinţarea N.A.T.O; 
C. Fondarea Sindicatului Liber Solidaritatea. 
 
a) BAC; 
b) CAB; 
c) CBA; 
d) ABC. 
 
23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apariţia lucrării Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană a autorului A. 
D. Xenopol; 
B. Apariţia lucrării Studii româneşti.Cercetări asupra istoriei vechi a României a autorului Robert 
Roesler; 
C. Apariţia lucrării Scrieri istorice a autorului Dimitrie Onciul. 
 
a) BAC; 
b) BCA; 
c) CBA; 
d) ABC. 
 
24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Imperiul Ţarist încorpora teritoriul dintre Nistru şi Prut; 
B. Asediul Vienei; 
C. Pacea de la Kuciuk-Kainargi. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) CBA; 
d) ACB. 
 
25)  Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Criza rachetelor cubaneze; 
B. Naţionalizarea canalului de Suez; 
C. Proclamarea statului Israel. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) ACB; 
d) CBA. 
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26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Semnarea Convenţiei de la Budapesta între Rusia şi Austro-Ungaria;  
B. Guvernul român solicită Porţii şi puterilor garante recunoaşterea numelui de România; 
C. Vizita lui I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu în Crimeea, la Livadia. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) BCA; 
d) ABC. 
 
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apare lucrarea lui C. Durandin, Istoria românilor; 
B. Apare lucrarea lui Vlad Georgescu, Istoria românilor; 
C. Gh. I. Brătianu editează în limba română lucrarea O enigmă şi un miracol istoric, poporul român. 
 
a) BAC; 
b) ACB; 
c) BCA; 
d) CBA. 
 
28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Mihail Gorbaciov devine secretar general al P.C. al U.R.S.S.; 
B. Nicolae Ceauşescu renunţă la clauza naţiunii celei mai favorizate; 
C. Scrisoarea celor 6. 
 
a) ABC; 
b) BAC; 
c) BCA; 
d) CAB. 
 
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Chivu Stoica deţine funcţia de preşedinte al Consiliului de Stat; 
B. Ion Iliescu, preşedinte al României; 
C. Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Prezidiului M.A.N. 
 
a) BAC; 
b) BCA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
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30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Ocuparea cetăţii Giurgiu de către otomani, în timpul domniei lui Soliman Magnificul; 
B. Cucerirea Timişoarei de către turci, în timpul domniei lui Soliman Magnificul; 
C. Transformarea cetăţii Tighina în complex militar otoman, în timpul domniei lui Soliman Magnificul. 
 
a) CBA; 
b) BAC; 
c) BCA; 
d) CAB. 
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1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Ţara Sipeniţului era localizată la: 
 
a) Est de Carpaţi; 
b) Nord de Carpaţi; 
c) Sud de Carpaţi; 
d) Interiorul arcului carpatic. 
 
2) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Darurile neoficiale plătite de Ţările Române către Imperiul Otoman purtau numele de: 
 
a) peşcheş; 
b) mucarer; 
c) haraci; 
d) ruşfeturi. 
 
3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
România a atacat U.R.S.S. în data de: 
 
a) 22 iunie 1941; 
b) 21 iunie 1941; 
c) 23 iunie 1941; 
d) 24 iunie 1941. 
 
4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Anexarea Bucovinei de către habsburgi s-a produs în anul: 
 
a) 1774; 
b) 1775; 
c) 1802; 
d) 1812. 
 
5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Statul român a fost proclamat stat naţional-legionar prin decretul regal din: 
 
a) 14 septembrie 1940; 
b) 14 august 1940; 
c) 14 octombrie 1940; 
d) 14 noiembrie 1940. 
 
6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
În perioada interbelică, doctrina economică a Partidului Naţional Ţărănesc a purtat numele de: 
 
a) porţilor deschise; 
b) paşilor mărunţi; 
c) porţilor închise; 
d) prin noi înşine. 
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Dinicu Golescu era susţinător al formei de guvernământ: 
 
a) republică aristocratică; 
b) monarhie absolutistă; 
c) monarhie constituţională; 
d) republica. 
 
8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Eufrosin Poteca a fost profesor de filosofie în: 
 
a) Moldova; 
b) Ţara Românească; 
c) Transilvania; 
d) Imperiul Habsburgic. 
 
9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect. 
Republica Sovietică Ungară a fost proclamată în anul: 
 
a) 1918; 
b) 1919; 
c) 1920; 
d) 1921. 
 
10) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.  
Regele maghiar care a acordat saşilor dreptul de a folosi pădurea românilor şi pecenegilor împreună cu 
aceştia a fost: 
 
a) Ludovic de Anjou; 
b) Andrei al II-lea; 
c) Carol Robert de Anjou; 
d) Bela al II-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. 
 
Regimul fascist era susţinut de poliţia politică; Îndoctrinarea cetăţenilor se făcea prin propagandă şi prin 
diferite organizaţii fasciste. 
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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. 
 
Prin tratatul din anul 1598 cu împăratul Rudolf al II-lea, Mihai Viteazul se obliga să sprijine acţiunile 
antiotomane ale împăratului; Rudolf al II-lea recunoştea domnia ereditară a lui Mihai Viteazul. 
 
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 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. 
 
Prin Tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1946 România era plasată sub influenţă sovietică; 
Plasarea sub umbrela Moscovei, va marca destinul ţării noastre aproape o jumătate de secol.   
 
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. 
 
În secolul al XIII-lea teritoriul danubiano-pontic ajunge sub stăpânirea Asăneştilor; Pe la 1230 este 
menţionată Ţara Cavarnei. 
 
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 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 secolul al XVII-lea domnul şi principii erau aleşi de stările privilegiate sau numiţi direct de Poartă; În 
ambele cazuri era nevoie de confirmarea puterii suzerane. 
 
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. 
 
Prin Constituţia României din 1991 Parlamentul bicameral este unica autoritate legiuitoare a ţării; Potrivit 
acestei constituţii iniţiativa legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor. 
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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 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. 
 
Elaborată după modelul celei belgiene din anul 1831, constituţia României a fost sancţionată şi 
promulgată de domnitor la 1/13 iulie 1866; În aceasta se amintea despre suzeranitatea otomană şi garanţia 
colectivă a marilor puteri. 
 
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.  
 
Încercarea de instalare a lui Simion Movilă pe tronul Ţării Româneşti, l-a determinat pe Mihai Viteazul să 
adopte planul dacic; El a pătruns în Transilvania şi l-a învins pe Andrei Báthory la Şelimbăr. 
 
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. 
 
Constituirea N.A.T.O. a fost cauzată de pericolul expansiunii U.R.S.S. spre Europa Occidentală; Franţa a 
ieşit din structurile militare ale N.A.T.O. în timpul guvernării lui Charles de Gaulle. 
 
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. 
 
Anonymus relatează conflictele care i-au opus pe unguri unor formaţiuni politice de tipul cnezatelor sau 
voievodatelor conduse de Gelu, Glad şi Menumorut; Gelu nu este singurul dintre aceşti conducători locali 
numit de Anonymus blach, adică român. 
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21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apariţia lucrării Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană a autorului A. 
D. Xenopol; 
B. Apariţia lucrării Studii româneşti.Cercetări asupra istoriei vechi a României a autorului Robert 
Roesler; 
C. Apariţia lucrării Scrieri istorice a autorului Dimitrie Onciul. 
 
a) BAC; 
b) BCA; 
c) CBA; 
d) ABC. 
 
22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Mihail Gorbaciov devine secretar general al P.C. al U.R.S.S.; 
B. Nicolae Ceauşescu renunţă la clauza naţiunii celei mai favorizate; 
C. Scrisoarea celor 6. 
 
a) ABC; 
b) BAC; 
c) BCA; 
d) CAB. 
 
23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Vizita lui Gheorghe Gheorghiu Dej în Iugoslavia; 
B. Respingerea Planului Valev de către România; 
C. Crearea Pactului de la Varşovia. 
 
a) CBA; 
b) ABC; 
c) CAB; 
d) BAC. 
 
24)  Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Criza rachetelor cubaneze; 
B. Naţionalizarea canalului de Suez; 
C. Proclamarea statului Israel. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) ACB; 
d) CBA. 
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25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Semnarea Convenţiei de la Budapesta între Rusia şi Austro-Ungaria;  
B. Guvernul român solicită Porţii şi puterilor garante recunoaşterea numelui de România; 
C. Vizita lui I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu în Crimeea, la Livadia. 
 
a) BAC; 
b) CBA; 
c) BCA; 
d) ABC. 
 
26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Chivu Stoica deţine funcţia de preşedinte al Consiliului de Stat; 
B. Ion Iliescu, preşedinte al României; 
C. Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Prezidiului M.A.N. 
 
a) BAC; 
b) BCA; 
c) CAB; 
d) ABC. 
 
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Imperiul Ţarist încorpora teritoriul dintre Nistru şi Prut; 
B. Asediul Vienei; 
C. Pacea de la Kuciuk-Kainargi. 
 
a) ABC; 
b) BCA; 
c) CBA; 
d) ACB. 
 
28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.  
A. Iniţierea de către S.U.A a politicii de stăvilire a expansiunii comunismului; 
B. Înfiinţarea N.A.T.O; 
C. Fondarea Sindicatului Liber Solidaritatea. 
 
a) BAC; 
b) CAB; 
c) CBA; 
d) ABC. 
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29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Apare lucrarea lui C. Durandin, Istoria românilor; 
B. Apare lucrarea lui Vlad Georgescu, Istoria românilor; 
C. Gh. I. Brătianu editează în limba română lucrarea O enigmă şi un miracol istoric, poporul român. 
 
a) BAC; 
b) ACB; 
c) BCA; 
d) CBA. 
 
30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Ocuparea cetăţii Giurgiu de către otomani, în timpul domniei lui Soliman Magnificul; 
B. Cucerirea Timişoarei de către turci, în timpul domniei lui Soliman Magnificul; 
C. Transformarea cetăţii Tighina în complex militar otoman, în timpul domniei lui Soliman Magnificul. 
 
a) CBA; 
b) BAC; 
c) BCA; 
d) CAB. 
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1) I will sew my _______dress as soon as I _________to the hotel. 
 
a) broken/will get 
b) torn/get 
c) torn/will get 
d) ripped/would get 
 
2) The inspector would have looked ____ the murder himself if he ______ away on holiday. 
 
a) into/hadn't been 
b) for/hadn't been 
c) into/hasn't been 
d) into/wouldn't have been 
 
3) Cred că l-am întâlnit pe colegul meu de clasă săptămâna trecută, pe când încerca să traverseze strada. 
 
a) I think I met my classmate last week while he was trying to cross the street. 
b) I think I have met my classmate last week while he was trying to cross the street. 
c) I believe I met my classmate last week while he had been trying to cross the street. 
d) I believe I met my classmate last week while he has been trying to cross the street. 
 
4) Se spune că s-a căsătorit la Londra în urmă cu doi ani. 
 
a) He is said to have married in London two years ago. 
b) He was said to have got married in London two years ago. 
c) He is said to be married in London two years ago. 
d) He is told to have married in London two years ago. 
 
5) She remembers  ________ by insects the last time she was in this ________ neighbourhood. 
 
a) having severely bitten/awfull  
b) having been severely beaten/awful  
c) having been severely bitten/awful  
d) being severely bitten/awfull 
 
6) Food additives _______ less in the _____ future across the globe. 
 
a) might use/distant 
b) might be used/distant 
c) could be used/remotely 
d) oughtn't be used/far 
 

7)   ______ the good pay, I wouldn't stay in this demanding job. 
 

a) But for 
b) If it wouldn't be for 
c) Unless it wasn't for 
d) If it hasn't been for 
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8) He walked to the supermarket because he doesn't own a car. 
 
a) He wouldn't have walked to the supermarket if he owned a car. 
b) If he had owned a car, he wouldn't have walked to the supermarket. 
c) He wouldn't walk to the supermarket if he had owned a car. 
d) Were he to have owned a car, he wouldn't have walked to the supermarket. 
 
9)  If you happen to see a lion on your safari trip, run for your life! 
 
a) Should you have seen a lion on your safari trip, run for your life! 
b) If you were to have seen a lion on your safari trip, run for your life! 
c) Should you see a lion on your safari trip, run for your life! 
d) Had you seen a lion on your safari trip, run for your life! 
 
10) Not only ______ statistics blind, but ______ a false impression when it comes to our _____ situation! 
 
a) is/it also creates/economic 
b) are/they also create/economic 
c) are/they also create/economical 
d) is/they also create/economical 
 
11) No sooner _____ the computer than the lights ______ . 
 
a) had they fixed/went out 
b) they had fixed/went out 
c) have they fixed/went off 
d) did they fixed/went on 
 
12) Little _______ what life held ______ them. 
 
a) the slaves knew/in store for 
b) did the slaves know/out of store for 
c) did the slaves knew/in store for 
d) did the slaves know/in store for 
 
13)  I'd prefer ______ if he _______ for me. I would rather he ______ home now to get some rest instead. 
 
a) -/hadn't waited/would go 
b) it/isn't waiting/should go 
c) more/wouldn't wait/had gone 
d) it/didn't wait/went 
 

14) I wish everybody _______ that this job is a ________opportunity and far too good to ______! 
 

a) realised/golden/turn down 
b) realises/golden/turn down 
c) realise/gold/turn away 
d) realised/silvery/turn down 
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15) I wish the war ______ soon and the world ______  the same mistakes. 
 
a) stopped/hasn't made 
b) would stop/hadn't done 
c) would stop/wouldn't make 
d) will stop/hadn't done 
 
16) The acoustics of the theatre hall ______ so good that we can clearly ______ what the actors are 
saying. 
 
a) are/make up 
b) are/make out 
c) is/make up 
d) is/make out 
 
17) She had _______ eyes and even a _______ of dust could have hurt her _______. 
 
a) red/strand/much 
b) painful/grain/bad  
c) sore/speck/badly  
d) sore/speck/terrible 
 
18) Mary is half ______ her brother even if he is a(n) ______ person. 
 
a) as practical as/absent-minded 
b) less responsible than/selfish 
c) as witty than/egotistic  
d) less practical than/nosy 
 
19)  _____ my surprise, when the guests arrived, my mother  ________ the table. 
 
a) In/hadn't lied 
b) To/hadn't lain 
c) To/hadn't laid 
d) To/hasn't laid 
 
20) El este epuizat pentru că a lucrat în grădină, deși este conștient că este predispus la dureri de spate. 
 
a) He is exhausted because he worked in the garden, tough he is aware of being exposed to backaches. 
b) He is run down because he has worked in the garden, though he is aware of being disposed in 
backaches. 
c) He is drained because he has been working in the garden, allthough being aware of the fact that he is 
prone of spine aches. 
d)  He is worn out because he has been working in the garden, although he is aware of the fact that he is 
prone to backaches. 
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21)  Do you mind us _____ while you ____? 
 
a) watching/work 
b) to watch/work 
c) watching/have worked 
d) watch/work 
 
22) Would you mind _______ me back later because I am ____ a business trip now? 
 
a) calling/on 
b) to call/on 
c) calling/in 
d) call/at 
 
23) If he _______ the meeting place in ______ time, he risks ______ the ______. 
 
a) won't arrive to/high/to be shown/door 
b) doesn't arrive at/due/to be given/box 
c) doesn't get to/due/being given/sack 
d) doesn't come to/spare/getting/purse 
 
24) When I got home, father ______ in the garden for half an hour. He ______ two plum trees and a 
cherry tree. 
 
a) had been working/had planted 
b) has been working/has planted 
c) was working/had planted 
d) had been working/had been planting 
 
25) He gave up his project. He ______ by his colleagues' intimidating words. 
 
a) must has been put off 
b) could have been called off 
c) must have been put off  
d) could have put out 
 
26) He thought about getting a new job for a long time, but ______ the end he decided to give ______. 
I've asked him to ______. 
 
a) at/in/sleep on it 
b) in/up/think it over   
c) at/up/think twice 
d) in/in/make ends meet 
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27)  We serve ten ______ customers ______ average.  
 
a) thousands/in 
b) thousands/on 
c) thousand/on 
d) thousand/in 
 
28) It's no good _______ over _______  milk! So, just get on with your work! 
 
a) crying/split 
b) crying/spilt 
c) to cry/spilt 
d) cry/spilted  
 
29) Te-am întrebat acum două ore de ce ai venit luna trecută şi ce ai de gând să faci în legătură cu banii 
care lipsesc. 
 
a) I asked you two hours ago why you came the month before and what are you going to do about the 
missing money. 
b) I asked you a couple of hours ago why you had come the previous month and what you were going to 
do about the missing money. 
c) I asked you two hours before why had you come the month before and what you were to do about the 
missing money. 
d) I asked you two hours ago why you had come last month and what were you going to do about the 
missing money. 
 
30)  The manager declared that the company had made a profit lately and they would invest in shares as 
soon as the financial market became lucrative.   
 
a) 'The company made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market will 
become lucrative', the manager declared. 
b) 'The company have made a profit lately and they are to invest in shares as soon as the financial market 
will have become lucrative', the manager declared. 
c) 'The company has made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market 
became lucrative', the manager declared. 
d) 'The company has made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market 
becomes lucrative', the manager declared. 
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1) The inspector would have looked ____ the murder himself if he ______ away on holiday. 
 
a) into/hadn't been 
b) for/hadn't been 
c) into/hasn't been 
d) into/wouldn't have been 
 
2) Cred că l-am întâlnit pe colegul meu de clasă săptămâna trecută, pe când încerca să traverseze strada. 
 
a) I think I met my classmate last week while he was trying to cross the street. 
b) I think I have met my classmate last week while he was trying to cross the street. 
c) I believe I met my classmate last week while he had been trying to cross the street. 
d) I believe I met my classmate last week while he has been trying to cross the street. 
 
3) I will sew my _______dress as soon as I _________to the hotel. 
 
a) broken/will get 
b) torn/get 
c) torn/will get 
d) ripped/would get 
 
4) She remembers  ________ by insects the last time she was in this ________ neighbourhood. 
 
a) having severely bitten/awfull  
b) having been severely beaten/awful  
c) having been severely bitten/awful  
d) being severely bitten/awfull 
 

5) Se spune că s-a căsătorit la Londra în urmă cu doi ani. 
 
a) He is said to have married in London two years ago. 
b) He was said to have got married in London two years ago. 
c) He is said to be married in London two years ago. 
d) He is told to have married in London two years ago. 
 

6) Food additives _______ less in the _____ future across the globe. 
 
a) might use/distant 
b) might be used/distant 
c) could be used/remotely 
d) oughtn't be used/far 
 

7) He walked to the supermarket because he doesn't own a car. 
 
a) He wouldn't have walked to the supermarket if he owned a car. 
b) If he had owned a car, he wouldn't have walked to the supermarket. 
c) He wouldn't walk to the supermarket if he had owned a car. 
d) Were he to have owned a car, he wouldn't have walked to the supermarket. 
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8)   ______ the good pay, I wouldn't stay in this demanding job. 
 

a) But for 
b) If it wouldn't be for 
c) Unless it wasn't for 
d) If it hasn't been for 
 
9)  If you happen to see a lion on your safari trip, run for your life! 
 
a) Should you have seen a lion on your safari trip, run for your life! 
b) If you were to have seen a lion on your safari trip, run for your life! 
c) Should you see a lion on your safari trip, run for your life! 
d) Had you seen a lion on your safari trip, run for your life! 
 
10) No sooner _____ the computer than the lights ______ . 
 
a) had they fixed/went out 
b) they had fixed/went out 
c) have they fixed/went off 
d) did they fixed/went on 
 
11) Not only ______ statistics blind, but ______ a false impression when it comes to our _____ situation! 
 
a) is/it also creates/economic 
b) are/they also create/economic 
c) are/they also create/economical 
d) is/they also create/economical 
 
12) Little _______ what life held ______ them. 
 
a) the slaves knew/in store for 
b) did the slaves know/out of store for 
c) did the slaves knew/in store for 
d) did the slaves know/in store for 
 
13) I wish everybody _______ that this job is a ________opportunity and far too good to ______! 
 

a) realised/golden/turn down 
b) realises/golden/turn down 
c) realise/gold/turn away 
d) realised/silvery/turn down 
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14)  I'd prefer ______ if he _______ for me. I would rather he ______ home now to get some rest instead. 
 
a) -/hadn't waited/would go 
b) it/isn't waiting/should go 
c) more/wouldn't wait/had gone 
d) it/didn't wait/went 
 
15) I wish the war ______ soon and the world ______  the same mistakes. 
 
a) stopped/hasn't made 
b) would stop/hadn't done 
c) would stop/wouldn't make 
d) will stop/hadn't done 
 
16) She had _______ eyes and even a _______ of dust could have hurt her _______. 
 
a) red/strand/much 
b) painful/grain/bad  
c) sore/speck/badly  
d) sore/speck/terrible 
 
17) Mary is half ______ her brother even if he is a(n) ______ person. 
 
a) as practical as/absent-minded 
b) less responsible than/selfish 
c) as witty than/egotistic  
d) less practical than/nosy 
 
18) The acoustics of the theatre hall ______ so good that we can clearly ______ what the actors are 
saying. 
 
a) are/make up 
b) are/make out 
c) is/make up 
d) is/make out 
 
19) El este epuizat pentru că a lucrat în grădină, deși este conștient că este predispus la dureri de spate. 
 
a) He is exhausted because he worked in the garden, tough he is aware of being exposed to backaches. 
b) He is run down because he has worked in the garden, though he is aware of being disposed in 
backaches. 
c) He is drained because he has been working in the garden, allthough being aware of the fact that he is 
prone of spine aches. 
d)  He is worn out because he has been working in the garden, although he is aware of the fact that he is 
prone to backaches. 
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20) If he _______ the meeting place in ______ time, he risks ______ the ______. 
 
a) won't arrive to/high/to be shown/door 
b) doesn't arrive at/due/to be given/box 
c) doesn't get to/due/being given/sack 
d) doesn't come to/spare/getting/purse 
 
21)  Do you mind us _____ while you ____? 
 
a) watching/work 
b) to watch/work 
c) watching/have worked 
d) watch/work 
 
22)  _____ my surprise, when the guests arrived, my mother  ________ the table. 
 
a) In/hadn't lied 
b) To/hadn't lain 
c) To/hadn't laid 
d) To/hasn't laid 
 
23) Would you mind _______ me back later because I am ____ a business trip now? 
 
a) calling/on 
b) to call/on 
c) calling/in 
d) call/at 
 
24) When I got home, father ______ in the garden for half an hour. He ______ two plum trees and a 
cherry tree. 
 
a) had been working/had planted 
b) has been working/has planted 
c) was working/had planted 
d) had been working/had been planting 
 
25) He gave up his project. He ______ by his colleagues' intimidating words. 
 
a) must has been put off 
b) could have been called off 
c) must have been put off  
d) could have put out 
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26)  We serve ten ______ customers ______ average.  
 
a) thousands/in 
b) thousands/on 
c) thousand/on 
d) thousand/in 
 
27) He thought about getting a new job for a long time, but ______ the end he decided to give ______. 
I've asked him to ______. 
 
a) at/in/sleep on it 
b) in/up/think it over   
c) at/up/think twice 
d) in/in/make ends meet 
 
28) It's no good _______ over _______  milk! So, just get on with your work! 
 
a) crying/split 
b) crying/spilt 
c) to cry/spilt 
d) cry/spilted  
 
29)  The manager declared that the company had made a profit lately and they would invest in shares as 
soon as the financial market became lucrative.   
 
a) 'The company made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market will 
become lucrative', the manager declared. 
b) 'The company have made a profit lately and they are to invest in shares as soon as the financial market 
will have become lucrative', the manager declared. 
c) 'The company has made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market 
became lucrative', the manager declared. 
d) 'The company has made a profit lately and they will invest in shares as soon as the financial market 
becomes lucrative', the manager declared. 
 
30) Te-am întrebat acum două ore de ce ai venit luna trecută şi ce ai de gând să faci în legătură cu banii 
care lipsesc. 
 
a) I asked you two hours ago why you came the month before and what are you going to do about the 
missing money. 
b) I asked you a couple of hours ago why you had come the previous month and what you were going to 
do about the missing money. 
c) I asked you two hours before why had you come the month before and what you were to do about the 
missing money. 
d) I asked you two hours ago why you had come last month and what were you going to do about the 
missing money. 
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1)  Il faut ..... la société contre tous ces profiteurs. 
 
a) punaiser 
b) pulluler 
c) pulvériser 
d) purger 
 
2) Les garçons sont moins souvent ….. par rapport aux filles ….. qui se laissent emporter dans des ….. 
romantiques. 
 
a) rêveuses, rêveurs, rêveries 
b) rêveurs, rêveries, rêves 
c) rêveurs, rêveuses, rêveries 
d) rêveuses, rêves, rêveries 
 
3) Ils ne connaissent pas la région, je ..... donnerai toutes les indications. 
 
a) lui 
b) la 
c) leur 
d) les 
 
4) ….. endroit est vraiment magnifique, tandis que ….. est banal. 
 
a) cet, celui-là 
b) cette, celle-là 
c) cet, ce 
d) ce, celui-là 
 
5) De .…. deux métiers, ….. choisirais-tu? 
 
a) celles, laquelle 
b) ces, laquelle 
c) ceux, lequel 
d) ces, lequel 
 
6) Mes camarades ont …..  de bonnes notes en littérature, car elles ont ….. lu de la bibliographie scolaire. 
 
a) tous, tout 
b) toutes, tout 
c) tout, toutes 
d) tout, tous 
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7) ….. sont tes projets d'avenir et à ….. carrière penses-tu ? 
 
a) quelle, quels 
b) quel, quelles 
c) quels, quelle 
d) quels, quelles 
 
8) L'année prochaine quand je reviendrai, ...... au Ritz. 
 
a) j'étais allé 
b) j'irai 
c) je suis allé 
d) je serais allé 
 
9)  Il est possible qu'il ..... les résultats de cet examen. 
 
a) voies 
b) voit 
c) voie 
d) voix 
 
10) ..... t'a dit cela? 
 
a) Qui est-ce que 
b) Qui est-ce qui 
c) Qu'est-ce que 
d) Qu'est-ce qui 
 
11) Les candidats doivent rester dans la salle d'examen jusqu'à ce que le temps accordé .…. . 
 
a) finit 
b) finira 
c) avait fini 
d) finisse 
 
12) Nous ferons le tour du monde si le temps nous le ….. . 
 
a) permettait 
b) permet 
c) permettons 
d) permettra 
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13) Les Pyrénées s'étendent ….. l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. 
 
a) sous 
b) dans 
c) depuis 
d) auprès 
 
14) Il refuse de dire ce ..... pense mais on a tous deviné! 
 
a) qu'il 
b) qui il 
c) que il 
d) qui le 
 
15)  Il a déclaré qu'il ne venait pas au rendez-vous, voilà ..... nous ne l'avons pas vu. 
 
a) par quoi 
b) pour quoi 
c) pourquoi 
d) de quoi 
 
16) Les parents parlent à voix basse ….. ne réveiller leurs enfants. 
 
a) de peur que 
b) de peur de 
c) pour que 
d) afin que 
 
17) Supposé qu'il .…. beau, viendrez-vous avec nous à la montagne ? 
 
a) fait 
b) fasse 
c) faisait 
d) fera 
 
18) J'ai trouvé ..... clés ..... voiture dans ..... garage: ce ne sont pas les tiennes? 
 
a) les, de la, le 
b) des, de, le 
c) des, de la, le 
d) les, de, le 
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19)  Ils connaissent toutes les races ….. , mais ils préfèrent les ….. . 
 
a) canines, chiens-loups 
b) canins, chien-loups 
c) canines, chien-loups 
d) canins, chiens-loups 
 
20) Leurs salaires sont .…. que ceux de leurs amis, donc ils n'ont pas la …. satisfaction au travail. 
 
a) moindres, plus petite 
b) moindre, plus petit 
c) plus petits, moindre 
d) plus petites, moindre 
 
21) Georges mange .…. épinards ; c'est son plat ….. . 
 
a) des, favori 
b) des, favorit 
c) les, favorites 
d) d', favori 
 
22) Elle est brune: ses ..... , comme ses ..... sont noirs. 
 
a) cheveus, oeils 
b) cheveaux, yeux 
c) cheveu, oeils 
d) cheveux, yeux 
 
23) Elle s'habille toujours ..... . 
 
a) élégant 
b) élégamment 
c) élégantement 
d) élégament 
 
24) Cette actrice .…. de tout le monde, elle …. partout par ses fans. 
 
a) est reconnue, est admirée 
b) est reconnu, est admiré 
c) est admiré, est reconnu 
d) est admirée, est reconnue 
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25) Des fruits, tu en as ..... . 
 
a) mangés 
b) mangées 
c) mangé 
d) mangée 
 
26) Si j'avais été chargée de ces questions, je ..... bien embarrassée. 
 
a) m’étais trouvée 
b) me serais trouvée 
c) me trouverais 
d) me trouveras 
 
27) ..... tranquille, tu ….. un bon élève, tu réussiras ton examen. 
 
a) Es, sois 
b) Sois, es 
c) Sois, seras 
d) Seras, es 
 
28) Il aimerait que vous lui ..... ces documents. 
 
a) photocopierez 
b) photocopiez 
c) photocopier 
d) photocopie 
 
29) Si tu ..... aux dents, tu iras chez le dentiste. 
 
a) as mal 
b) auras mal 
c) avais mal 
d) es mal 
 
30) Tu as vu ce film ? …. -en à tes amis, sinon, …. -y le voir ce soir, il passe encore à l'Odéon! 
 
a) parles, vas 
b) parle, va 
c) parles, va 
d) parle, vas 
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1) Les garçons sont moins souvent ….. par rapport aux filles ….. qui se laissent emporter dans des ….. 
romantiques. 
 
a) rêveuses, rêveurs, rêveries 
b) rêveurs, rêveries, rêves 
c) rêveurs, rêveuses, rêveries 
d) rêveuses, rêves, rêveries 
 
2)  Il faut ..... la société contre tous ces profiteurs. 
 
a) punaiser 
b) pulluler 
c) pulvériser 
d) purger 
 
3) Mes camarades ont …..  de bonnes notes en littérature, car elles ont ….. lu de la bibliographie scolaire. 
 
a) tous, tout 
b) toutes, tout 
c) tout, toutes 
d) tout, tous 
 
4) De .…. deux métiers, ….. choisirais-tu? 
 
a) celles, laquelle 
b) ces, laquelle 
c) ceux, lequel 
d) ces, lequel 
 
5) ….. endroit est vraiment magnifique, tandis que ….. est banal. 
 
a) cet, celui-là 
b) cette, celle-là 
c) cet, ce 
d) ce, celui-là 
 
6) Ils ne connaissent pas la région, je ..... donnerai toutes les indications. 
 
a) lui 
b) la 
c) leur 
d) les 
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7) ….. sont tes projets d'avenir et à ….. carrière penses-tu ? 
 
a) quelle, quels 
b) quel, quelles 
c) quels, quelle 
d) quels, quelles 
 

8) Les candidats doivent rester dans la salle d'examen jusqu'à ce que le temps accordé .…. . 
 
a) finit 
b) finira 
c) avait fini 
d) finisse 
 
9) ..... t'a dit cela? 
 
a) Qui est-ce que 
b) Qui est-ce qui 
c) Qu'est-ce que 
d) Qu'est-ce qui 
 

10) Supposé qu'il .…. beau, viendrez-vous avec nous à la montagne ? 
 
a) fait 
b) fasse 
c) faisait 
d) fera 
 
11) Les parents parlent à voix basse ….. ne réveiller leurs enfants. 
 
a) de peur que 
b) de peur de 
c) pour que 
d) afin que 
 

12) L'année prochaine quand je reviendrai, ...... au Ritz. 
 
a) j'étais allé 
b) j'irai 
c) je suis allé 
d) je serais allé 
 
13) Il refuse de dire ce ..... pense mais on a tous deviné! 
 
a) qu'il 
b) qui il 
c) que il 
d) qui le 
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14)  Il a déclaré qu'il ne venait pas au rendez-vous, voilà ..... nous ne l'avons pas vu. 
 
a) par quoi 
b) pour quoi 
c) pourquoi 
d) de quoi 
 
15)  Il est possible qu'il ..... les résultats de cet examen. 
 
a) voies 
b) voit 
c) voie 
d) voix 
 
16) Nous ferons le tour du monde si le temps nous le ….. . 
 
a) permettait 
b) permet 
c) permettons 
d) permettra 
 
17) Les Pyrénées s'étendent ….. l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. 
 
a) sous 
b) dans 
c) depuis 
d) auprès 
 
18) Georges mange .…. épinards ; c'est son plat ….. . 
 
a) des, favori 
b) des, favorit 
c) les, favorites 
d) d', favori 
 
19) Leurs salaires sont .…. que ceux de leurs amis, donc ils n'ont pas la …. satisfaction au travail. 
 
a) moindres, plus petite 
b) moindre, plus petit 
c) plus petits, moindre 
d) plus petites, moindre 
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20)  Ils connaissent toutes les races ….. , mais ils préfèrent les ….. . 
 
a) canines, chiens-loups 
b) canins, chien-loups 
c) canines, chien-loups 
d) canins, chiens-loups 
 
21) J'ai trouvé ..... clés ..... voiture dans ..... garage: ce ne sont pas les tiennes? 
 
a) les, de la, le 
b) des, de, le 
c) des, de la, le 
d) les, de, le 
 
22) Elle est brune: ses ..... , comme ses ..... sont noirs. 
 
a) cheveus, oeils 
b) cheveaux, yeux 
c) cheveu, oeils 
d) cheveux, yeux 
 
23) Des fruits, tu en as ..... . 
 
a) mangés 
b) mangées 
c) mangé 
d) mangée 
 
24) Tu as vu ce film ? …. -en à tes amis, sinon, …. -y le voir ce soir, il passe encore à l'Odéon! 
 
a) parles, vas 
b) parle, va 
c) parles, va 
d) parle, vas 
 
25) Il aimerait que vous lui ..... ces documents. 
 
a) photocopierez 
b) photocopiez 
c) photocopier 
d) photocopie 
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26) ..... tranquille, tu ….. un bon élève, tu réussiras ton examen. 
 
a) Es, sois 
b) Sois, es 
c) Sois, seras 
d) Seras, es 
 
27) Elle s'habille toujours ..... . 
 
a) élégant 
b) élégamment 
c) élégantement 
d) élégament 
 
28) Si tu ..... aux dents, tu iras chez le dentiste. 
 
a) as mal 
b) auras mal 
c) avais mal 
d) es mal 
 
29) Cette actrice .…. de tout le monde, elle …. partout par ses fans. 
 
a) est reconnue, est admirée 
b) est reconnu, est admiré 
c) est admiré, est reconnu 
d) est admirée, est reconnue 
 
30) Si j'avais été chargée de ces questions, je ..... bien embarrassée. 
 
a) m’étais trouvée 
b) me serais trouvée 
c) me trouverais 
d) me trouveras 
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1) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Süßer Wein schmeckt mir besser als herber. 
b) Ich trinke lieber süßen Wein als herben. 
c) Ich schenke ihm den süßen Wein. 
d) Süßen Wein ist immer noch die beste Auswahl. 
 
2) Das Bier ist nicht kalt, es könnte noch ... sein. 
 
a) kalten 
b) kälten 
c) kalter 
d) kälter 
 
3) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Dein Unterricht ist der langweiligste von allen. 
b) Dein Unterricht ist der langweilig von allen. 
c) Dein Unterricht ist der langweiliger von allen. 
d) Dein Unterricht ist am langweiligste von allen. 
 
4) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Gestern hatte es sehr stark geregnet. 
b) Nach der schweren Operation sah er sehr lebendiger aus. 
c) Sie musste sehr lange auf ihn warten. 
d) Der neue BMW war sehr teuer. 
 
5) Der Rennfahrer hatte einen Unfall und erinnert sich oft ... .  
 
a) damit 
b) darauf 
c) daran  
d) darin 
 
6) Jugendliche lesen ... Krimis als Märchen. 
 
a) gern 
b) liebsten 
c) lieber 
d) gerner 
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7)  Was bedeutet das Sprichwort „Übung macht den Meister"? 
 
a) Je mehr man arbeitet, desto besser wird man. 
b) Je mehr man arbeitet, desto müder wird man. 
c) Wer viel trainiert, wird Meister in Sport. 
d) Wer viel übt, wird ein schlechter Meister. 
 
8) Wir brauchen ... Fernseher, der alte funktioniert noch ganz gut. 
 
a) keinen neuen 
b) kein neues 
c) kein neuer 
d) keinen neuer 
 
9) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich sehe das Haus auf dem Hügel. 
b) Das Haus, dass auf dem Berg steht, ist aus Holz. 
c) Das Haus, das auf dem Berg steht, ist aus Holz. 
d) Ich weiß, dass du das Haus verkaufst. 
 
10) ... des Dorfes gab es nichts als Wiesen. 
 
a) Neben 
b) Vor 
c) Außerhalb 
d) Hinter 
 
11) Der junge Mann träumt ... . 
 
a) über der große Liebe 
b) an die große Liebe 
c) von der großen Liebe 
d) vor die große Liebe 
 
12) Ich fahre mit dem Zug ... meinem Onkel. 
 
a) zu 
b) bei 
c) in 
d) an 
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13) Unter den drei Jungen ist ... der lügt. 
 
a) einer 
b) einen 
c) eins 
d) einem 
 
14) Du erkennst ... an den Haaren.  
 
a) sie 
b) ihr 
c) sich 
d) dir 
 
15) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich hätte gern gewusst, wenn ich kommen muss. 
b) Können Sie mir sagen, ob der Zug rechtzeitig abfährt? 
c) Erklär mir doch bitte, wie ich die Aufgabe lösen muss. 
d) Ich wollte fragen, wann ich in den Urlaub fahren kann. 
 
16) Sie spart, ... sie eine Wohnung kaufen kann. 
 
a) dafür 
b) damit 
c) dazu 
d) darum 
 
17) Finde die falsche Variante. 
 
a) Bevor er in der Schule ankam, kaufte er sich eine Brezel. 
b) Während die Kinder im Haus spielten, kochte Mutter das Essen. 
c) Bevor der Sitzung brachte die Sekretärin den Kaffee. 
d) Während der Sitzung ist der Strom ausgefallen. 
 
18) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Der Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
b) Dem Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
c) Den Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
d) Das Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
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19) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Die Postkarte 
b) Die Türekarte 
c) Die Fahrkarte 
d) Die Ansichtskarte 
 
20) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Der Besucher hat sich eins Regenschirm gekauft.  
b) Der Besucher hat sich ein Regenschirm gekauft.  
c) Der Besucher hat sich einen Regenschirm gekauft.  
d) Der Besucher hat sich eine Regenschirm gekauft.  
 
21) Der Arzt setzt sich neben ... Patienten. 
 
a) einem  
b) ein 
c) einen 
d) einer 
 
22) Weil er müde ist, legt er sich in ... Bett. 
 
a) den 
b) dem 
c) das 
d) der 
 
23) Die Blumen ... während der Nacht und ... am Morgen.  
 
a) blühen ... verblühen 
b) blühtet ... verblühten 
c) blühest ... verblühest 
d) blühen ... verblühtet 
 
24) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich werde dir einen neuen Plan vorschlagen. 
b) Der neue Schüler wollte sich vorstellen. 
c) Der Lehrer musste die neue Lektion vortragen. 
d) Er musste sehr genau vorhören, um den Sprecher zu verstehen. 
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25) Der Fischer ... lange, um große Fische zu ... . 
 
a) segeln ... fischen 
b) segelte ... fischte 
c) segelten ... fischen 
d) segelte ... fischen 
 
26) Finde die richtige Variante. 
 
a) Er nehmt sich Zeit für ein neues Buch. 
b) Er nimt sich Zeit für ein neues Buch. 
c) Er nimmt sich Zeit für ein neues Buch. 
d) Er nahmt sich Zeit für ein neues Buch. 
 
27) Finde die richtige Form der indirekten Rede.  
Der Vater befiehlt dem Sohn: „Schreib deine Hausaufgaben"! 
 
a) Der Vater befiehlt dem Sohn, er sollt seine Hausaufgaben schreiben. 
b) Der Vater befiehlt dem Sohn, er sollen seine Hausaufgaben schreiben. 
c) Der Vater befiehlt dem Sohn, er solle seine Hausaufgaben schreiben. 
d) Der Vater befiehlt dem Sohn seine Hausaufgaben zu schreiben. 
 
28) Die Tür ... vom Schüler  nicht ...  
 
a) hat ... zugesperrt 
b) wurde ... zusperren 
c) hat ... zusperren 
d) wurde ... zugesperrt 
 
29) Meine alte Oma ... gerne Tomatensuppe. 
 
a) kocht 
b) koche 
c) kochen 
d) köchst 
 
30) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Der Lehrer lässt die Kinder aufzustehen. 
b) Der Lehrer lässt die Kinder zu aufstehen. 
c) Der Lehrer hat die Kinder aufgestanden. 
d) Der Lehrer lässt die Kinder aufstehen. 
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1) Das Bier ist nicht kalt, es könnte noch ... sein. 
 
a) kalten 
b) kälten 
c) kalter 
d) kälter 
 
2) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Dein Unterricht ist der langweiligste von allen. 
b) Dein Unterricht ist der langweilig von allen. 
c) Dein Unterricht ist der langweiliger von allen. 
d) Dein Unterricht ist am langweiligste von allen. 
 
3) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Süßer Wein schmeckt mir besser als herber. 
b) Ich trinke lieber süßen Wein als herben. 
c) Ich schenke ihm den süßen Wein. 
d) Süßen Wein ist immer noch die beste Auswahl. 
 
4) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Gestern hatte es sehr stark geregnet. 
b) Nach der schweren Operation sah er sehr lebendiger aus. 
c) Sie musste sehr lange auf ihn warten. 
d) Der neue BMW war sehr teuer. 
 
5) Der Rennfahrer hatte einen Unfall und erinnert sich oft ... .  
 
a) damit 
b) darauf 
c) daran  
d) darin 
 
6) Jugendliche lesen ... Krimis als Märchen. 
 
a) gern 
b) liebsten 
c) lieber 
d) gerner 
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7) Was bedeutet das Sprichwort „Übung macht den Meister"? 
 
a) Je mehr man arbeitet, desto besser wird man. 
b) Je mehr man arbeitet, desto müder wird man. 
c) Wer viel trainiert, wird Meister in Sport. 
d) Wer viel übt, wird ein schlechter Meister. 
 
 
8) Wir brauchen ... Fernseher, der alte funktioniert noch ganz gut. 
 
a) keinen neuen 
b) kein neues 
c) kein neuer 
d) keinen neuer 
 
9) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich sehe das Haus auf dem Hügel. 
b) Das Haus, dass auf dem Berg steht, ist aus Holz. 
c) Das Haus, das auf dem Berg steht, ist aus Holz. 
d) Ich weiß, dass du das Haus verkaufst. 
 
10) Der junge Mann träumt ... . 
 
a) über der große Liebe 
b) an die große Liebe 
c) von der großen Liebe 
d) vor die große Liebe 
 
11) ... des Dorfes gab es nichts als Wiesen. 
 
a) Neben 
b) Vor 
c) Außerhalb 
d) Hinter 
 
12) Ich fahre mit dem Zug ... meinem Onkel. 
 
a) zu 
b) bei 
c) in 
d) an 
 



 

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 GERMANĂ B3

13) Unter den drei Jungen ist ... der lügt. 
 
a) einer 
b) einen 
c) eins 
d) einem 
 
14) Du erkennst ... an den Haaren.  
 
a) sie 
b) ihr 
c) sich 
d) dir 
 
15) Sie spart, ... sie eine Wohnung kaufen kann. 
 
a) dafür 
b) damit 
c) dazu 
d) darum 
 
16) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich hätte gern gewusst, wenn ich kommen muss. 
b) Können Sie mir sagen, ob der Zug rechtzeitig abfährt? 
c) Erklär mir doch bitte, wie ich die Aufgabe lösen muss. 
d) Ich wollte fragen, wann ich in den Urlaub fahren kann. 
 
17) Finde die falsche Variante. 
 
a) Bevor er in der Schule ankam, kaufte er sich eine Brezel. 
b) Während die Kinder im Haus spielten, kochte Mutter das Essen. 
c) Bevor der Sitzung brachte die Sekretärin den Kaffee. 
d) Während der Sitzung ist der Strom ausgefallen. 
 
18) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Die Postkarte 
b) Die Türekarte 
c) Die Fahrkarte 
d) Die Ansichtskarte 
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19) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Der Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
b) Dem Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
c) Den Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
d) Das Lehrer kommt pünktlich in die Klasse. 
 
20) Der Arzt setzt sich neben ... Patienten. 
 
a) einem  
b) ein 
c) einen 
d) einer 
 
21) Wähle die richtige Variante. 
 
a) Der Besucher hat sich eins Regenschirm gekauft.  
b) Der Besucher hat sich ein Regenschirm gekauft.  
c) Der Besucher hat sich einen Regenschirm gekauft.  
d) Der Besucher hat sich eine Regenschirm gekauft.  
 
 
22) Weil er müde ist, legt er sich in ... Bett. 
 
a) den 
b) dem 
c) das 
d) der 
 
23) Finde die richtige Form der indirekten Rede.  
Der Vater befiehlt dem Sohn: „Schreib deine Hausaufgaben"! 
 
a) Der Vater befiehlt dem Sohn, er sollt seine Hausaufgaben schreiben. 
b) Der Vater befiehlt dem Sohn, er sollen seine Hausaufgaben schreiben. 
c) Der Vater befiehlt dem Sohn, er solle seine Hausaufgaben schreiben. 
d) Der Vater befiehlt dem Sohn seine Hausaufgaben zu schreiben. 
 
24) Meine alte Oma ... gerne Tomatensuppe. 
 
a) kocht 
b) koche 
c) kochen 
d) köchst 
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25) Finde die richtige Variante. 
 
a) Er nehmt sich Zeit für ein neues Buch. 
b) Er nimt sich Zeit für ein neues Buch. 
c) Er nimmt sich Zeit für ein neues Buch. 
d) Er nahmt sich Zeit für ein neues Buch. 
 
26) Der Fischer ... lange, um große Fische zu ... . 
 
a) segeln ... fischen 
b) segelte ... fischte 
c) segelten ... fischen 
d) segelte ... fischen 
 
27) Die Tür ... vom Schüler  nicht ...  
 
a) hat ... zugesperrt 
b) wurde ... zusperren 
c) hat ... zusperren 
d) wurde ... zugesperrt 
 
28) Welche Variante ist richtig? 
 
a) Der Lehrer lässt die Kinder aufzustehen. 
b) Der Lehrer lässt die Kinder zu aufstehen. 
c) Der Lehrer hat die Kinder aufgestanden. 
d) Der Lehrer lässt die Kinder aufstehen. 
 
29) Die Blumen ... während der Nacht und ... am Morgen.  
 
a) blühen ... verblühen 
b) blühtet ... verblühten 
c) blühest ... verblühest 
d) blühen ... verblühtet 
 
30) Welche Variante ist falsch? 
 
a) Ich werde dir einen neuen Plan vorschlagen. 
b) Der neue Schüler wollte sich vorstellen. 
c) Der Lehrer musste die neue Lektion vortragen. 
d) Er musste sehr genau vorhören, um den Sprecher zu verstehen. 
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1) Precizaţi numărul cuvintelor care conţin vocale în hiat din seria următoare coardă, laureat, treaptă, 
eventual, nemuritoare, eurocent, oală, mobilier, pavoazare, patriot: 
 
a) 3; 
b) 4; 
c)  5; 
d)  6. 
 
2) Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
 
a) răspútere, dibrometán, balisticián, díopsid; 
b) izvorâtór, débreiere, multiplicatór, gropníţă; 
c) radiocompás, radiéră, odorizáre, primejduíre; 
d) prezídiu, protúberanţă, scriptómanie, pavlovísm. 
 
3) Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
 
a) in-ter-ce-siu-ne, ne-e-u-cli-di-an, de-li-be-ra-ţi-e, în-du-ple-că-tor ; 
b) in-jon-cţi-u-ne, lif-ti-e-ră, ne-vral-gic, re-cal-ci-tra-nţă ; 
c) in-ter-ce-si-u-ne, ne-e-u-cli-di-an, de-li-be-ra-ţie, în-dup-le-că-tor; 
d) in-jonc-ţi-u-ne, lif-ti-e-ră, ne-vral-gic, re-cal-ci-tran-ţă. 
 
4)  În enunţul: L-am întâlnit într-o conjectură nefavorabilă şi neprielnică. există: 
 
a) trei greşeli;  
b) patru greşeli; 
c) o greşeală; 
d) două greşeli. 
 
5) Sunt scrise corect numele proprii din seria: 
 
a) Cicago, Bordeau, B.P. Hasdeu, Channel, H. Matise; 
b) F. D. Roosevelt, C. D. Rosental, Jan Sobieschi; 
c) Chicago, Bordeaux, B.P. Hasdeu, Chanel, H. Matisse; 
d) W.E. Boing, Charles Chaplin, Chihuahua, Cile. 
 
6) Nu aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: 
 
a) ticăloşie, ticăloşenie, ticăloşeşte; 
b) jucător, jucăuş, jude; 
c) maimuţică, maimuţoi, maimuţări; 
d) ochios, ochitor, ochiuleţ. 
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7) Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria: 
 
a) dantelă/ doc, parcurs/ hartă; 
b) pardoseală/ subsol, îndigui/ zăgăzui; 
c) sfătuitor/ călăuzitor, şopron/ cămară; 
d) omogeniza/ uniformiza, prinos/ ofrandă. 
 
8) Antonimele cuvintelor zbir şi opulent sunt: 
 
a) brutal, sărac; 
b) încordat, mizer; 
c) dictatorial, pauper; 
d) îngăduitor, sărăcăcios. 
 
9) În enunţul: - Dă-mi voie să te contrazic: vorba-i vorbă! există o abatere de tipul: 
 
a) tautologie; 
b) pleonasm; 
c) anacolut; 
d) confuzie paronimică. 
 
10) Nu aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: 
 
a) dulceaţă, dulceag, dulcişor; 
b) părinţel, părinteşte, părinţenie; 
c) copilărie, copilit, copilăros; 
d) păsăroi, păsărică, păsărar. 
 
11)  Există o unitate frazeologică în enunţul:  
 
a) Nu am avut eu ideea să venim. 
b) Mi-am oferit salariul unui scop caritabil. 
c) Întrunirea oamenilor de stat a fost securizată. 
d) La serviciu, se comportă corect. 
 
12) Numărul de adjective fără grad de comparaţie din seria următoare: brut, rar, iniţial, optim, unic, 
metalic, gelos este: 
 
a) şase adjective; 
b) cinci adjective; 
c) patru adjective; 
d) două adjective. 
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13) Forma verbală corect folosită se regăseşte în enunţul:  
 
a) În studiourile de la Buftea se turnează un film istoric. 
b) În colectivitate se contractă mai uşor boli infecţioase. 
c) Protestatarii manifestă paşnic. 
d) Arta reflectează lumea în forme unice. 
 
14) Există un verb la modul supin în enunţul: 
 
a) Se trezeşte la cântatul cocoşilor. 
b) M-am săturat de spălatul geamurilor. 
c) E periculos de plecat noaptea la drum. 
d) A mâncat pe săturate. 
 
15) În enunţul: Nu te ştiu de ieri, de azi, există: 
 
a) două substantive; 
b) o locuţiune adverbială; 
c) două adverbe de timp; 
d) două adverbe de mod. 
 
16) Cuvântul nouă este numeral în enunţurile: 1. Au trecut nouă ani de când ne cunoaştem. 2. Ne-a dat şi 
nouă din ceea ce primise. 3. Achiziţia a nouă automobile a fost contestată. 4. Am luat un nouă la examen. 
 
a) 1,4; 
b) 2,3; 
c) 2,4; 
d) 1,3. 
 
17) Există un numeral adverbial în enunţul: 
 
a) Întâia zi a lunii a trecut. 
b) Odată se comporta altfel. 
c) L-am plătit înzecit. 
d) Prima oară când l-am întâlnit nu mi-a plăcut. 
 
18) Există numai locuţiuni substantivale în seria: 
 
a) cu noaptea în cap, nebăgare de seamă, pe de rost, din loc în loc; 
b) aducere-aminte, tragere de inimă, cu scaun la cap, de bani gata; 
c) în rândul lumii, cu dare de mână, la calendele greceşti, turn de fildeş; 
d) părere de rău, dare de seamă, luare-aminte, bătaie de joc. 
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19)  În fraza: Ni s-a comunicat tuturor că plecarea se amână. propoziţia subordonată este: 
 
a) completivă indirectă; 
b) completivă directă; 
c)  subiectivă; 
d)  circumstanţială consecutivă. 
 
20) Există relaţie de dependenţă prin  juxtapunere la nivelul frazei, în enunţul: 
 
a) Nu şi-a dorit să muncească. 
b) Ca să reuşeşti, trebuie să munceşti. 
c) Nu îl ajut, fiindcă nu merită. 
d) Îţi doreşti reuşita, munceşte! 
 
21) În fraza: Chiar aşa să se întâmple, tot nu voi participa! propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) circumstanţială de cauză, principală; 
b) circumstanţială concesivă, principală; 
c) circumstanţială de mod, principală; 
d) circumstanţială condiţională, principală. 
 
22) În fraza: De mă înţelegi ori nu, mi-e indiferent acum.  există:  
 
a) două subiective, o principală; 
b) două circumstanţiale condiţionale, o principală; 
c) o subiectivă, o principală; 
d) o circumstanţială condiţională, o principală. 
 
23) Există relaţie de coordonare disjunctivă la nivelul propoziţiei, în enunţul: 
 
a) Va veni fie că vrea, fie că nu. 
b) Voi licita fie pentru acest tablou, fie pentru vasul chinezesc. 
c) L-am căutat, dar nu mi-a răspuns. 
d) Mă întâlnesc cu el, deşi nu-mi face plăcere. 
 
24) În fraza: V-am avertizat că nu mă tentează să-mi amân plecarea. cea de-a doua propoziţie 
subordonată este: 
 
a) completivă indirectă; 
b) subiectivă; 
c) predicativă; 
d) completivă directă. 
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25)  În fraza: Mi s-a spus că, de voi acorda atenţie tuturor detaliilor, voi publica ce vor dori să lanseze pe 
piaţă editorii. propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 
 
a) completivă directă, condiţională, completivă directă, subiectivă; 
b) subiectivă, condiţională, completivă directă, completivă directă; 
c) completivă indirectă, consecutivă, completivă directă, completivă indirectă; 
d) completivă directă, circumstanţială de cauză, completivă directă, completivă directă. 
 
26) În enunţul: Îmi amintesc cu mare drag clipele de atunci. cuvântul subliniat îndeplineşte funcţia 
sintactică de: 
 
a) atribut adjectival; 
b) complement circumstanţial de timp; 
c) complement indirect; 
d) atribut adverbial. 
 
27)  În enunţul: Nu ştiu cum va fi viaţa de student. cuvântul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de: 
 
a) nume predicativ; 
b) complement circumstanţial de mod; 
c) complement direct; 
d) subiect. 
 
28) Indicaţi enunţurile în care acordul este corect: 1. Nu mama, ci fiica au primit invitaţie. 2. Eu şi Andrei 
o să ne plimbăm. 3. Munţii şi podişurile sunt împăduriţi. 4. Ana sau Maria este preferata ta? 
 
a) 1,4; 
b) 1,2,3; 
c) 1, 2; 
d) 2,4. 
 
29) Există acord prin atracţie în enunţul: 
 
a) O parte dintre voi va merge la conferinţă. 
b) Un grup de manifestanţi şi-au cerut drepturile. 
c) Mama şi Andreea se întorc din vacanţă. 
d) Familia s-a reunit după cinci ani. 
 
30) În enunţul: Nu ne-am întâlnit de ceva timp. cuvântul subliniat este: 
 
a) complement circumstanţial de timp; 
b) atribut adjectival; 
c) atribut pronominal; 
d) complement circumstanţial de mod. 
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1) Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
 
a) in-ter-ce-siu-ne, ne-e-u-cli-di-an, de-li-be-ra-ţi-e, în-du-ple-că-tor ; 
b) in-jon-cţi-u-ne, lif-ti-e-ră, ne-vral-gic, re-cal-ci-tra-nţă ; 
c) in-ter-ce-si-u-ne, ne-e-u-cli-di-an, de-li-be-ra-ţie, în-dup-le-că-tor; 
d) in-jonc-ţi-u-ne, lif-ti-e-ră, ne-vral-gic, re-cal-ci-tran-ţă. 
 
2) Precizaţi numărul cuvintelor care conţin vocale în hiat din seria următoare coardă, laureat, treaptă, 
eventual, nemuritoare, eurocent, oală, mobilier, pavoazare, patriot: 
 
a) 3; 
b) 4; 
c)  5; 
d)  6. 
 
3) Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
 
a) răspútere, dibrometán, balisticián, díopsid; 
b) izvorâtór, débreiere, multiplicatór, gropníţă; 
c) radiocompás, radiéră, odorizáre, primejduíre; 
d) prezídiu, protúberanţă, scriptómanie, pavlovísm. 
 
4) Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria: 
 
a) dantelă/ doc, parcurs/ hartă; 
b) pardoseală/ subsol, îndigui/ zăgăzui; 
c) sfătuitor/ călăuzitor, şopron/ cămară; 
d) omogeniza/ uniformiza, prinos/ ofrandă. 
 
5) În enunţul: - Dă-mi voie să te contrazic: vorba-i vorbă! există o abatere de tipul: 
 
a) tautologie; 
b) pleonasm; 
c) anacolut; 
d) confuzie paronimică. 
 
6)  În enunţul: L-am întâlnit într-o conjectură nefavorabilă şi neprielnică. există: 
 
a) trei greşeli;  
b) patru greşeli; 
c) o greşeală; 
d) două greşeli. 
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7) Antonimele cuvintelor zbir şi opulent sunt: 
 
a) brutal, sărac; 
b) încordat, mizer; 
c) dictatorial, pauper; 
d) îngăduitor, sărăcăcios. 
 
8) Sunt scrise corect numele proprii din seria: 
 
a) Cicago, Bordeau, B.P. Hasdeu, Channel, H. Matise; 
b) F. D. Roosevelt, C. D. Rosental, Jan Sobieschi; 
c) Chicago, Bordeaux, B.P. Hasdeu, Chanel, H. Matisse; 
d) W.E. Boing, Charles Chaplin, Chihuahua, Cile. 
 
9)  Există o unitate frazeologică în enunţul:  
 
a) Nu am avut eu ideea să venim. 
b) Mi-am oferit salariul unui scop caritabil. 
c) Întrunirea oamenilor de stat a fost securizată. 
d) La serviciu, se comportă corect. 
 
10) Nu aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: 
 
a) ticăloşie, ticăloşenie, ticăloşeşte; 
b) jucător, jucăuş, jude; 
c) maimuţică, maimuţoi, maimuţări; 
d) ochios, ochitor, ochiuleţ. 
 
11) Nu aparţin aceleiaşi familii lexicale cuvintele din seria: 
 
a) dulceaţă, dulceag, dulcişor; 
b) părinţel, părinteşte, părinţenie; 
c) copilărie, copilit, copilăros; 
d) păsăroi, păsărică, păsărar. 
 
12) Forma verbală corect folosită se regăseşte în enunţul:  
 
a) În studiourile de la Buftea se turnează un film istoric. 
b) În colectivitate se contractă mai uşor boli infecţioase. 
c) Protestatarii manifestă paşnic. 
d) Arta reflectează lumea în forme unice. 
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13) Există un verb la modul supin în enunţul: 
 
a) Se trezeşte la cântatul cocoşilor. 
b) M-am săturat de spălatul geamurilor. 
c) E periculos de plecat noaptea la drum. 
d) A mâncat pe săturate. 
 
14) În enunţul: Nu te ştiu de ieri, de azi, există: 
 
a) două substantive; 
b) o locuţiune adverbială; 
c) două adverbe de timp; 
d) două adverbe de mod. 
 
15) Cuvântul nouă este numeral în enunţurile: 1. Au trecut nouă ani de când ne cunoaştem. 2. Ne-a dat şi 
nouă din ceea ce primise. 3. Achiziţia a nouă automobile a fost contestată. 4. Am luat un nouă la examen. 
 
a) 1,4; 
b) 2,3; 
c) 2,4; 
d) 1,3. 
 
16) Există un numeral adverbial în enunţul: 
 
a) Întâia zi a lunii a trecut. 
b) Odată se comporta altfel. 
c) L-am plătit înzecit. 
d) Prima oară când l-am întâlnit nu mi-a plăcut. 
 
17) Numărul de adjective fără grad de comparaţie din seria următoare: brut, rar, iniţial, optim, unic, 
metalic, gelos este: 
 
a) şase adjective; 
b) cinci adjective; 
c) patru adjective; 
d) două adjective. 
 
18) Există numai locuţiuni substantivale în seria: 
 
a) cu noaptea în cap, nebăgare de seamă, pe de rost, din loc în loc; 
b) aducere-aminte, tragere de inimă, cu scaun la cap, de bani gata; 
c) în rândul lumii, cu dare de mână, la calendele greceşti, turn de fildeş; 
d) părere de rău, dare de seamă, luare-aminte, bătaie de joc. 
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19) În fraza: Chiar aşa să se întâmple, tot nu voi participa! propoziţiile sunt, în ordine: 
 
a) circumstanţială de cauză, principală; 
b) circumstanţială concesivă, principală; 
c) circumstanţială de mod, principală; 
d) circumstanţială condiţională, principală. 
 
20) În fraza: V-am avertizat că nu mă tentează să-mi amân plecarea. cea de-a doua propoziţie 
subordonată este: 
 
a) completivă indirectă; 
b) subiectivă; 
c) predicativă; 
d) completivă directă. 
 
21) În fraza: De mă înţelegi ori nu, mi-e indiferent acum.  există:  
 
a) două subiective, o principală; 
b) două circumstanţiale condiţionale, o principală; 
c) o subiectivă, o principală; 
d) o circumstanţială condiţională, o principală. 
 
22) Există relaţie de coordonare disjunctivă la nivelul propoziţiei, în enunţul: 
 
a) Va veni fie că vrea, fie că nu. 
b) Voi licita fie pentru acest tablou, fie pentru vasul chinezesc. 
c) L-am căutat, dar nu mi-a răspuns. 
d) Mă întâlnesc cu el, deşi nu-mi face plăcere. 
 
23) În fraza: Ni s-a comunicat tuturor că plecarea se amână. propoziţia subordonată este: 
 
a) completivă indirectă; 
b) completivă directă; 
c)  subiectivă; 
d)  circumstanţială consecutivă. 
 
24) Există relaţie de dependenţă prin  juxtapunere la nivelul frazei, în enunţul: 
 
a) Nu şi-a dorit să muncească. 
b) Ca să reuşeşti, trebuie să munceşti. 
c) Nu îl ajut, fiindcă nu merită. 
d) Îţi doreşti reuşita, munceşte! 
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25)  În fraza: Mi s-a spus că, de voi acorda atenţie tuturor detaliilor, voi publica ce vor dori să lanseze pe 
piaţă editorii. propoziţiile subordonate sunt, în ordine: 
 
a) completivă directă, condiţională, completivă directă, subiectivă; 
b) subiectivă, condiţională, completivă directă, completivă directă; 
c) completivă indirectă, consecutivă, completivă directă, completivă indirectă; 
d) completivă directă, circumstanţială de cauză, completivă directă, completivă directă. 
 
26) Indicaţi enunţurile în care acordul este corect: 1. Nu mama, ci fiica au primit invitaţie. 2. Eu şi Andrei 
o să ne plimbăm. 3. Munţii şi podişurile sunt împăduriţi. 4. Ana sau Maria este preferata ta? 
 
a) 1,4; 
b) 1,2,3; 
c) 1, 2; 
d) 2,4. 
 
27) Există acord prin atracţie în enunţul: 
 
a) O parte dintre voi va merge la conferinţă. 
b) Un grup de manifestanţi şi-au cerut drepturile. 
c) Mama şi Andreea se întorc din vacanţă. 
d) Familia s-a reunit după cinci ani. 
 
28) În enunţul: Nu ne-am întâlnit de ceva timp. cuvântul subliniat este: 
 
a) complement circumstanţial de timp; 
b) atribut adjectival; 
c) atribut pronominal; 
d) complement circumstanţial de mod. 
 
29) În enunţul: Îmi amintesc cu mare drag clipele de atunci. cuvântul subliniat îndeplineşte funcţia 
sintactică de: 
 
a) atribut adjectival; 
b) complement circumstanţial de timp; 
c) complement indirect; 
d) atribut adverbial. 
 
30)  În enunţul: Nu ştiu cum va fi viaţa de student. cuvântul subliniat îndeplineşte funcţia sintactică de: 
 
a) nume predicativ; 
b) complement circumstanţial de mod; 
c) complement direct; 
d) subiect. 
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1) Изучение ... - важное дело.  
  
a) русской литературой 
b) русскую литературу 
c) с русской литературой 
d) русской литературы 
 
2) Профессор считает английский язык ... .  
 
a) несложный 
b) несложном 
c) несложным  
d) несложными 
 
3) Гостиница находится на ... зелёной улице.   
 
a) тихий  
b) тише 
c) тихом 
d) тихой 
 
4)  Марина встаёт в половине восьмого, делает ..., чистит зубы, принимает холодный душ. 
 
a) утренняя зарядка 
b) утреннюю зарядку 
c) утренний зарядку 
d) утренней зарядки  
 
5) Моя подруга живёт в ... .  
 
a) новый район  
b) новом районе 
c) новом районах  
d) новым районе 
 
6) Он рассказывал о ... .  
 
a) Тихим океане  
b) Тихом океане  
c) Тихий океане  
d) Тихому океану  
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7) В магазине всегда ... выбор.  
 
a) большие 
b) больших 
c) большой 
d) большом 
 
8) Aндрей, ты ... отдыхaл в горaх? 
 
a) когдa-где 
b) тудa 
c) когдa-нибудь 
d) никудa 
 
9) Он ...  решил зaдaчу. 
 
a) прaвильный 
b) прaвильнaя 
c) прaвильное 
d) прaвильно 
 
10) Подбери однокоренное слово к слову ''обед''. 
 
a) победитель 
b) победить 
c) победa 
d) пообедaть 
 
11) Подбери синоним к слову ''свет''. 
 
a) цвет 
b) тень 
c) солнце 
d) луч 
 
12) Рождество отмечается в России 7 ... .    
 
a) январь  
b) в январе 
c) января  
d) январе  
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13)  Я работаю до ..., а в консерватории занимаюсь вечером.  
 
a) пять  
b) пятый  
c) пяти  
d) пятого  
 
14) ... письмо лежит у тебя нa столе. 
 
a) Моё 
b) Моя 
c) Мой 
d) Мои 
 
15) Мы уже познакомились ... участниками. 
 
a) всеми 
b) со всеми 
c) с всех 
d) все 
 
16) Для меня ... книга интересна. 
 
a) любой 
b) весь 
c) каждая 
d) какая 
 
17) Их дом находится в ... . 
 
a) центр города 
b) центр город 
c) центре города 
d) центра города 
 
18) Сразу видно, что это сказал ... .  
 
a) умного человека 
b) умный человек 
c) с умным человеком  
d) от умного человека   
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19) Саша стал ... , потому что так хотел его отец. 
 
a) инженер 
b) инженеру 
c) инженере 
d) инженером 
 
20) Наша ... организует вечер. 
 
a) школа 
b) школы 
c) школе 
d) школой 
 
21) Студентка хорошо сдала ... . 
 
a) экзамена 
b) экзамену 
c) экзамены 
d) экзаменах 
 
22) Мой друг живёт возле старого ... . 
 
a) вокзала 
b) вокзалу 
c) вокзале 
d) вокзалом 
 
23) Там строят ... . 
 
a) высокие здание 
b) высокое здание 
c) высокую зданию 
d) высокий здание 
 
24) В одиннадцать часов Марина ... спать.  
 
a) ложится 
b) лежать  
c) лежит  
d) легли  
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25) Мы ... в автобусе.  
 
a) стоите 
b) легли 
c) сидели  
d) лёг  
 
26) После окончания школы он ... в университет. 
 
a) поступили 
b) поступила 
c) поступил 
d) поступите 
 
27) Я думаю, если вы пошлёте письмо в университет, вы сможете быстро ... ответ.  
 
a) ответить  
b) получишь  
c) получить  
d) получу  
 
28) Они не ... по-русски и по-английски.  
 
a) говорят 
b) говорит  
c) говорить  
d) говорю  
 
29) Я изучаю русский язык, потому что я ... русской литературой.  
 
a) интересуюсь  
b) интересоваться  
c) интересуется  
d) интересую  
 
30) Мы будем ... завтра на компьютере.  
 
a) работаем  
b) работать  
c) работали  
d) работаю  
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1) Моя подруга живёт в ... .  
 
a) новый район  
b) новом районе 
c) новом районах  
d) новым районе 
 
2) Марина встаёт в половине восьмого, делает ..., чистит зубы, принимает холодный душ. 
 
a) утренняя зарядка 
b) утреннюю зарядку 
c) утренний зарядку 
d) утренней зарядки 
 
3) Он рассказывал о ... .  
 
a) Тихим океане  
b) Тихом океане  
c) Тихий океане  
d) Тихому океану  
 
4) Гостиница находится на ... зелёной улице.   
 
a) тихий  
b) тише 
c) тихом 
d) тихой 
 
5) Профессор считает английский язык ... .  
 
a) несложный 
b) несложном 
c) несложным  
d) несложными 
 
6) Изучение ... - важное дело.  
  
a) русской литературой 
b) русскую литературу 
c) с русской литературой 
d) русской литературы 
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7) В магазине всегда ... выбор.  
 
a) большие 
b) больших 
c) большой 
d) большом 
 
8) Он ...  решил зaдaчу. 
 
a) прaвильный 
b) прaвильнaя 
c) прaвильное 
d) прaвильно 
 
9) Aндрей, ты ... отдыхaл в горaх? 
 
a) когдa-где 
b) тудa 
c) когдa-нибудь 
d) никудa 
 
10) Подбери синоним к слову ''свет''. 
 
a) цвет 
b) тень 
c) солнце 
d) луч 
 
11) Подбери однокоренное слово к слову ''обед''. 
 
a) победитель 
b) победить 
c) победa 
d) пообедaть 
 
12)  Я работаю до ..., а в консерватории занимаюсь вечером.  
 
a) пять  
b) пятый  
c) пяти  
d) пятого  
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13) Рождество отмечается в России 7 ... .    
 
a) январь  
b) в январе 
c) января  
d) январе  
 
14) Для меня ... книга интересна. 
 
a) любой 
b) весь 
c) каждая 
d) какая 
 
15) ... письмо лежит у тебя нa столе. 
 
a) Моё 
b) Моя 
c) Мой 
d) Мои 
 
16) Мы уже познакомились ... участниками. 
 
a) всеми 
b) со всеми 
c) с всех 
d) все 
 
17) Наша ... организует вечер. 
 
a) школа 
b) школы 
c) школе 
d) школой 
 
18) Студентка хорошо сдала ... . 
 
a) экзамена 
b) экзамену 
c) экзамены 
d) экзаменах 
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19) Мой друг живёт возле старого ... . 
 
a) вокзала 
b) вокзалу 
c) вокзале 
d) вокзалом 
 
20) Саша стал ... , потому что так хотел его отец. 
 
a) инженер 
b) инженеру 
c) инженере 
d) инженером 
 

21) Их дом находится в ... . 
 
a) центр города 
b) центр город 
c) центре города 
d) центра города 
 
22) Там строят ... . 
 
a) высокие здание 
b) высокое здание 
c) высокую зданию 
d) высокий здание 
 

23) Сразу видно, что это сказал ... .  
 
a) умного человека 
b) умный человек 
c) с умным человеком  
d) от умного человека   
 

24) Я изучаю русский язык, потому что я ... русской литературой.  
 
a) интересуюсь  
b) интересоваться  
c) интересуется  
d) интересую  
 
25) Я думаю, если вы пошлёте письмо в университет, вы сможете быстро ... ответ.  
 
a) ответить  
b) получишь  
c) получить  
d) получу  
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26) Мы ... в автобусе.  
 
a) стоите 
b) легли 
c) сидели  
d) лёг 
 
27) В одиннадцать часов Марина ... спать.  
 
a) ложится 
b) лежать  
c) лежит  
d) легли 
 
28) Мы будем ... завтра на компьютере.  
 
a) работаем  
b) работать  
c) работали  
d) работаю  
 
29) Они не ... по-русски и по-английски.  
 
a) говорят 
b) говорит  
c) говорить  
d) говорю  
 
30) После окончания школы он ... в университет. 
 
a) поступили 
b) поступила 
c) поступил 
d) поступите 
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1) Busca el verbo específico que necesita el contexto: Después de cenar, mis padres suelen ... una vuelta. 
 
a) hacer 
b) dar 
c) poner 
d) correr 
 
2) Encuentra el sinónimo de la palabra en cursiva: Tengo algunas dudas sobre las declinaciones latinas. 
 
a) incertidumbres  
b) relaciones 
c) notas 
d) soluciones 
 
3) El femenino de la palabra "rey" es: 
 
a) reya 
b) reina 
c) ría 
d) reia 
 
4) Busca el antónimo de la palabra "grosero":  
 
a) amabile 
b) amabil 
c) amablo 
d) amable 
 
5) Encuentra el significado de la expresión en cursiva: Cada año los profesores piden a gritos el reforma 
del sistema educacional. 
 
a) quieren silencio en sus clases 
b) ponen micrófonos 
c) exigen 
d) escuchan rumores 
 
6) El cazador fue atacado ... un oso enfermo. 
 
a) para 
b) gracias a 
c) por 
d) sin 
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7) Presume demasiado ... lo tonto que es. 
 
a) para 
b) con 
c) en 
d) a 
 
8) Vive en México ... el año pasado. 
 
a) desde 
b) de 
c) al 
d) hacia 
 
9) Torcí la cabeza, pero no había nadie ... . 
 
a) delánte 
b) detras 
c) detrás 
d) trasto 
 
10)  ¿Recuerdas ... chico que conocimos hace dos años en Madrid? 
 
a) él 
b) de 
c) a la 
d) aquel 
 
11) ¡Vete a saludar a los abuelos de Luís!, están detrás de nosotros. Ya … he visto antes y … he saludado. 
 
a) lo; los 
b) los; lo 
c) lo; lo 
d) los; los 
 
12) ... de los mapas de la pared mostraba un aspecto de la historia de la Edad Media de España. 
 
a) cada una 
b) cada uno 
c) unas 
d) unos 
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13) El coche de Cristina es bueno, pero el mío es todavía … . 
 
a) igualmente 
b) semejanza 
c) mejor 
d) tan 
 
14)  Fue el lunes ... llegaron a nuestra ciudad. 
 
a) cuando 
b) cuándo 
c) en que 
d) como 
 
15) Kurt es: 
 
a) alemano 
b) aleman 
c) alemán 
d) alemaño 
 
16)  Nuestro batallón ha sido … criticado por el general. 
 
a) el más 
b) la más 
c) los más 
d) demás 
 
17) El verbo correspondiente al sustantivo "sonido" es: 
 
a) soñar 
b) sueñar 
c) sonar 
d) suenar 
 
18) La Navidad es … fiesta más amada por los niños. 
 
a) la más 
b) el más 
c) más 
d) la 
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19) Como no … muy bien, me quedo en casa. 
 
a) soy 
b) estoy 
c) estuve 
d) fui 
 
20) En 2016, Javier ... nombrado gerente de nuestra empresa. 
 
a) fuí 
b) fué 
c) fui 
d) fue 
 
21) El cielo … nublado. 
 
a) es 
b) está 
c) hay 
d) sería 
 
22) ¡No creo que ... capaz de hacerme esto! 
 
a) has sido 
b) hayas sido 
c) han sido 
d) serás 
 
23) Los alumnos ... en el aula. 
 
a) van entrado 
b) entrar 
c) estan entrando 
d) van entrando 
 
24)  Si queréis llegar a tiempo, ¡ ... más temprano! 
 
a) levantaros 
b) levantaos 
c) os levantéis 
d) levantados 
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25) Te prometo que dentro de poco te ... la verdad. 
 
a) hablaré 
b) dire 
c) sabré 
d) diré 
 
26) Sentí mucho que no … a recibirme. 
 
a) haya venido 
b) ha venido 
c) viene 
d) hubiera venido 
 
27) Transforma en estilo indirecto: " Yo nunca he estado en París." 
 
a) Dijo que nunca ha estado en París. 
b) Dijo que nunca había estado en París. 
c) Dijo que nunca estará en París. 
d) Dijo que nunca esté en París. 
 
28) Si apruebas todo, te … una videoconsola nueva. 
 
a) regalé 
b) regale 
c) regalaré 
d) haya regalado 
 
29) Cuando … usted un rato libre, ¡pase por mi casa! 
 
a) tenga 
b) tengas 
c) tiene 
d) tienes 
 
30) En este banco necesitan a una persona que ... la entrada. 
 
a) vigila 
b) vijila 
c) vigile 
d) vijile 
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1) Busca el antónimo de la palabra "grosero":  
 
a) amabile 
b) amabil 
c) amablo 
d) amable 
 
2) Busca el verbo específico que necesita el contexto: Después de cenar, mis padres suelen ... una vuelta. 
 
a) hacer 
b) dar 
c) poner 
d) correr 
 
3) Encuentra el sinónimo de la palabra en cursiva: Tengo algunas dudas sobre las declinaciones latinas. 
 
a) incertidumbres  
b) relaciones 
c) notas 
d) soluciones 
 
4) Encuentra el significado de la expresión en cursiva: Cada año los profesores piden a gritos el reforma 
del sistema educacional. 
 
a) quieren silencio en sus clases 
b) ponen micrófonos 
c) exigen 
d) escuchan rumores 
 
5) El femenino de la palabra "rey" es: 
 
a) reya 
b) reina 
c) ría 
d) reia 
 
6) Presume demasiado ... lo tonto que es. 
 
a) para 
b) con 
c) en 
d) a 
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7) El cazador fue atacado ... un oso enfermo. 
 
a) para 
b) gracias a 
c) por 
d) sin 
 

8) Vive en México ... el año pasado. 
 
a) desde 
b) de 
c) al 
d) hacia 
 
9)  ¿Recuerdas ... chico que conocimos hace dos años en Madrid? 
 
a) él 
b) de 
c) a la 
d) aquel 
 

10) Torcí la cabeza, pero no había nadie ... . 
 
a) delánte 
b) detras 
c) detrás 
d) trasto 
 
11)  Fue el lunes ... llegaron a nuestra ciudad. 
 
a) cuando 
b) cuándo 
c) en que 
d) como 
 
12) El coche de Cristina es bueno, pero el mío es todavía … . 
 
a) igualmente 
b) semejanza 
c) mejor 
d) tan 
 

13) ... de los mapas de la pared mostraba un aspecto de la historia de la Edad Media de España. 
 
a) cada una 
b) cada uno 
c) unas 
d) unos 
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14) ¡Vete a saludar a los abuelos de Luís!, están detrás de nosotros. Ya … he visto antes y … he saludado. 
 
a) lo; los 
b) los; lo 
c) lo; lo 
d) los; los 
 
15)  Nuestro batallón ha sido … criticado por el general. 
 
a) el más 
b) la más 
c) los más 
d) demás 
 
16) La Navidad es … fiesta más amada por los niños. 
 
a) la más 
b) el más 
c) más 
d) la 
 
17) Kurt es: 
 
a) alemano 
b) aleman 
c) alemán 
d) alemaño 
 
18) El verbo correspondiente al sustantivo "sonido" es: 
 
a) soñar 
b) sueñar 
c) sonar 
d) suenar 
 
19) En 2016, Javier ... nombrado gerente de nuestra empresa. 
 
a) fuí 
b) fué 
c) fui 
d) fue 
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20) Como no … muy bien, me quedo en casa. 
 
a) soy 
b) estoy 
c) estuve 
d) fui 
 
 
21) Si apruebas todo, te … una videoconsola nueva. 
 
a) regalé 
b) regale 
c) regalaré 
d) haya regalado 
 
22) El cielo … nublado. 
 
a) es 
b) está 
c) hay 
d) sería 
 
23) Te prometo que dentro de poco te ... la verdad. 
 
a) hablaré 
b) dire 
c) sabré 
d) diré 
 
24) Sentí mucho que no … a recibirme. 
 
a) haya venido 
b) ha venido 
c) viene 
d) hubiera venido 
 
25) En este banco necesitan a una persona que ... la entrada. 
 
a) vigila 
b) vijila 
c) vigile 
d) vijile 
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26) ¡No creo que ... capaz de hacerme esto! 
 
a) has sido 
b) hayas sido 
c) han sido 
d) serás 
 
27)  Si queréis llegar a tiempo, ¡ ... más temprano! 
 
a) levantaros 
b) levantaos 
c) os levantéis 
d) levantados 
 
28) Cuando … usted un rato libre, ¡pase por mi casa! 
 
a) tenga 
b) tengas 
c) tiene 
d) tienes 
 
29) Transforma en estilo indirecto: " Yo nunca he estado en París." 
 
a) Dijo que nunca ha estado en París. 
b) Dijo que nunca había estado en París. 
c) Dijo que nunca estará en París. 
d) Dijo que nunca esté en París. 
 
30) Los alumnos ... en el aula. 
 
a) van entrado 
b) entrar 
c) estan entrando 
d) van entrando 
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