
I. TESTE GRILÃ

A. Teste grilã date la examenele
de admitere în facultate

TESTUL 1

1. Precizaþi câte dintre urmãtoarele substantive au cele douã sau trei for-
me de plural diferenþiate din punctul de vedere al sensului, constituind un
anumit tip de omonime parþiale: bandã, cap, copertã, ghid, îngheþatã, monedã,
roatã, þãrancã:

a) douã;
b) trei;
c) patru.

2. Arãtaþi în care dintre urmãtoarele combinaþii lexicale adjectivul specios
este corect întrebuinþat:

a) problemã specioasã; c) raþionament specios;
b) particularitãþi specioase; d) argumentare specioasã.

3. Indicaþi forma corectã a acestui neologism, care cunoaºte patru forme
concrete:

a) dizident; c) disident;
b) dezident; d) desident.

4. Arãtaþi câte dintre urmãtoarele adjective pot fi folosite ºi în sens figurat:
cãtrãnit, încins, înfierbântat, negru, piperat, plouat, subþire, umflat:

a) cele mai multe;
b) toate.

5. Precizaþi câte propoziþii conþin cunoscutul vers eminescian: Toate-s vechi
ºi nouã toate.

a) una;
b) douã.

6. Recunoaºte care este forma corectã a termenului juridic evidenþiat:
a) delictvent; c) delincvent;
b) delicvent; d) delingvent.

7. Precizaþi care este varianta corectã de completare a spaþiului liber din
enunþul urmãtor: Dupã o foarte îndelungatã absenþã, a revenit… acasã.

a) iarãºi;
b) din nou;
c)
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8. Stabiliþi cazul în care se aflã substantivul evidenþiat în contextul: Dom-
nule Popescu, trebuie sã predaþi cererea la ghiºeu.

a) nominativ;
b) vocativ;
c) acuzativ. 

9. Indicaþi partea (sau pãrþile) de vorbire cãreia (cãrora) îi (le) aparþine
cuvântul evidenþiat în fraza urmãtoare: Din trei feciori câþi are tata, niciunul sã
nu fie bun de nimica? (I. Creangã)

a) pronume negativ;
b) adverb
c) pronume nehotãrât.

10. Precizaþi care din urmãtoarele serii de cuvinte conþine exclusiv vari-
ante libere (ceea ce înseamnã cã ambele forme de plural, nediferenþiate se-
mantic, sunt considerate corecte):

a) chibrite/ chibrituri, îngheþate/ îngheþãþi, þãrance/ þãrãnci
b) picheri/ pichiri, tunele/ tuneluri, coperte/ coperþi
c) coperte / coperþi, þãrance/ þãrãnci, înveºmântã/ înveºmânteazã.

11. Precizaþi funcþia sintacticã a cuvântului evidenþiat în enunþul urmãtor:
Hai în codrul cu verdeaþã/ Und-izvoare plâng în vale. (M. Eminescu)

a) nu are funcþie sintacticã;
b) predicat verbal.

12. Alegeþi dintre variantele de mai jos forma potrivitã pentru enunþul: În
timpul concertului, conducãtorul formaþiei îºi … chitara dupã fiecare pauzã.

a) acordã;
b) acordeazã.

13. Indicaþi partea de vorbire cãreia îi aparþine cuvântul evidenþiat în con-
textul urmãtor: Se ºtie ce probleme mari au apãrut din cauza inundaþiilor.

a) pronume;
b) adjectiv pronominal;
c) adverb.

14. Precizaþi care este propoziþia principalã din fraza: Vrei sã reuºeºti, te
pregãteºti.

a) prima propoziþie;
b) ultima propoziþie.

15. Recunoaºteþi enunþul (sau enunþurile) în care forma adjectivului de
întãrire apare corect folositã:

a) Ele însele s-au sacrificat pentru noi toþi.
b) Ele înºile s-au sacrificat pentru noi toþi.
c) Ele înseºi s-au sacrificat pentru noi toþi.

16. Arãtaþi câte din urmãtoarele verbe pot fi folosite ºi în sens figurat: eclipsa,
evapora, închega, mazili, mãcina, mistui, paraliza, rumega, secera, topi:

a) cinci; c) opt;
b) ºapte; d) zece.
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17. Precizaþi care este varianta corectã de completare a spaþiului liber
din enunþul urmãtor: Au colaborat… cu toþi cei dornici sã schimbe situaþia.

a) 
b) împreunã
c) laolaltã. 

18. Precizaþi care dintre urmãtoarele serii de exemple conþin exclusiv nume
proprii corect accentuate:

a) Hércule, Míron, Procúst, Rotáriu, Séneca;
b) Hercúle, Míron, Prócust, Rotaríu, Senéca.

19. Precizaþi în câte elemente lingvistice purtãtoare de sens (adicã prefixe,
sufixe, rãdãcini lexicale sau chiar cuvinte propriu-zise) poate fi descompus ad-
jectivul neîndestulãtor.

a) douã;
b) trei;
c) patru.

20. Stabiliþi numãrul complementelor circumstanþiale din fraza urmãtoare:
Nu cãuta cã mã vezi gãrbovã ºi stremþuroasã dar, prin puterea ce-mi este datã,
ºtiu dinainte ce au de gând sã izvodeascã puternicii pãmântului… (I. Creangã)

a) douã; c) cinci;
b) patru; d) unu.

21. Indicaþi forma de plural a substantivului nou-nãscut corectã în enunþul:
În ziua eclipsei, la maternitãþile din Bucureºti au fost înregistraþi doi…

a) nou-nãscuþi;
b) noi-nãscuþi

22. Menþionaþi câte greºeli de limbã ºi de scriere conþine imprecaþia: Ve-
deateaºi dupe grãtii!

a) trei;
b) patru;
c) cinci.

23. Precizaþi funcþia sintacticã a cuvântului evidenþiat în urmãtorul enunþ: ªi
abia plecã bãtrânul… Ce mai freamãt, ce mai zbucium! (M. Eminescu)

a) atribute adjectivale;
b) atribute adverbiale;
c) atribute pronominale.

24. Precizaþi felul propoziþiilor evidenþiate în fraza urmãtoare: Ca sã fii sigur
cã ai înþeles un lucru, trebuie sã-l spui ºi sã vezi dacã l-au înþeles alþii ºi cum
l-au înþeles. (dupã N. Iorga)

a) condiþionalã + modalã;
b) completive directe;
c) finale.

25. Precizaþi care este varianta corectã de identificare a primei propoziþii
din fraza urmãtoare:
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A visa cã adevãrul sau alt lucru de prisos
E în stare ca sã schimbe în natur-un fir de pãr
Este piedica eternã ce-o punem în adevãr. (M. Eminescu)

a) A visa cã adevãrul sau alt lucru de prisos
b) A visa… e în stare
c) A visa… este piedica eternã.

26. Alegeþi dintre variantele de mai jos forma corectã: Judecãtorul, dupã
o analizã atentã a dosarului îl… pe inculpat.

a) absolvã;
b) absolveºte.

27. Precizaþi forma corectã a pronumelui relativ care în enunþul: Cartea…
am citit-o ieri a fost interesantã.

a) care;
b) pe care. 

28. Stabiliþi felul atributelor din fraza urmãtoare, în ordinea apariþiei lor în
text:

Tu nici nu ºtii a ta apropiere
Cum inima-mi de-adânc o liniºteºte
Ca rãsãrirea stelei în tãcere. (M. Eminescu)

a) adjectival, pronominal, substantival, adjectival;
b) pronominal, pronominal, substantival, adjectival;
c) adjectival, pronominal, substantival, substantival.

29. Se dã urmãtorul text: Spune, bade, maicã-ta/ Cã, ºi de s-ar mãcina/
În moarã ca fãina,/ Noi, de-om fi dragi,/ Ne-om lua. (I. Pop Reteganul). Arãtaþi
ce fel de subordonatã este propoziþia subliniatã:

a) condiþionalã;
b) concesivã;
c) modalã comparativã.

30. Specificaþi care dintre cele patru construcþii sunt greºite:
a) Am numai un apartament. 
b) Nu am decât un apartament.
c) Am decât un apartament.
d) N-am decât numai un apartament.

31 Se dã textul: Mãcar cã dealul e înalt, caii mici ºi hamurile slabe, m-aº
fi încumetat ºi eu sã-l urc pânã în vârf dacã aº fi fost mai tânãr. (C. Hogaº).
Câte propoziþii existã în aceastã frazã?

a) patru;
b) cinci;
c) ºase

32. Precizaþi felul propoziþiei evidenþiate în fraza urmãtoare: Cum n-oi mai
fi pribeag/De-atunci înainte,/ M-or troieni cu drag/ Aduceri aminte. (M. Eminescu)

a) modalã;
b) cauzalã;
c) concesivã.
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33. Care dintre urmãtoarele serii conþine exclusiv cuvinte din fondul vechi
al limbii cu silabaþie corectã?

a) boj-de-u-cã, co-a-fu-rã, co-ni-ac, vi-a-þã;
b) cro-a-zi-e-rã, cu-lo-ar, fer-moar, lãu-dat; 
c) boj-deu-cã, fii-cã, vârst-nic, via-þã; 
d) a-da-gio, du-ios, se-nior, tro-tuar. 

34. Identificaþi în lista de mai jos cuvântul care nu aparþine familiei lexicale
a substantivului piatrã:

a) pietrar;
b) petrificare;
c) pietriº;
d) pietrui.

Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” 
(septembrie 2000)

TESTUL 2

1. Fraza: Rusia ºi-a asigurat raþia de petrol din Golf într-un moment în care
administraþia Clinton ar fi putut miza mãcar pe sprijinul populaþiei, revoltate de
modul în care liderul de la Bagdad trateazã Statele Unite.– este scrisã în stil:

a) publicistic; c) administrativ;
b) ºtiinþific; d) beletristic.

2. Enunþul: Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie de in-
teres public nu poate fi îngrãdit.– aparþine stilului:

a) beletristic; c) publicistic;
b) ºtiinþific; d) administrativ.

3. În enunþul: Un geamãt din totul inimii pornit se auzi în camera de alãturi –
cuvântul totul este:

a) adverb; c) substantiv;
b) pronume nehotãrât; d) adjectiv pronominal nehotãrât.

4. În fraza: O sã-i parã rãu cã n-a venit.. – propoziþia subordonatã este:
a) subiectivã; c) completivã directã;
b) completivã indirectã; d) circumstanþialã de cauzã.

5. Se construiesc cu dativul toate prepoziþiile/ locuþiunile prepoziþionale
din seria:

a) pe deasupra, graþie, în afarã de, pe lângã;
b) potrivit, aidoma, asemenea, contrar;
c) în centrul, conform, de pe lângã, conform cu;
d) împotriva, împrejurul, înaintea, în faþa.

6. Cuvântul amnezie se desparte corect în silabe:
a) am-ne-zi-e; c) a-mne-zi-e;
b) amn-e-zi-e; d) am-nez-ie.
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TESTUL 48 

 

I. Se dă următoarea frază: 
Să fi fost ajutaţi de multe ori de o echipă de zece, rezultatul muncii 

celorlalţi tot n-ar fi constituit o performanţă şi împotriva obiceiului, inginerul 
Paltin, în loc să se supere, hotărî în sinea sa ca, în afară că se cuvine să-i 
considere obosiţi de moarte, să le dea câteva zile de odihnă; de aceea a luat 
o decizie, să împlinească un ţel: să nu lase baltă lucrarea, şi dacă a reuşi 
înseamnă că a meritat efortul. 

a) Subliniaţi predicatele şi precizaţi felul lor. 
b) Despărţiţi fraza în propoziţii şi precizaţi felul fiecărei propoziţii. 
c) Faceţi analiza morfologică şi sintactică a cuvintelor subliniate. 

II. Subliniaţi formele corecte din următoarele perechi de cuvinte:  
adaus – adaos   a asvârli – a azvârli  
binlanţ – bilanţ   cizmar – cismar 
contigent – contingent  excortă – escortă 
frontispiciu – frontiscipiu  intinerar – itinerar 
a impila – a împila   în zădar – în zadar 
a râzgâia – a răzgâia  a subintitula – a subîntitula 
şalter – şaltăr   a tegiversa – a tergiversa 
a vesteji – a veşteji  veşmânt – vestmânt. 

III. Să se rescrie următorul text, corectându-se toate greşelile pe care le 
conţine (indiferent de natura lor): 

Acest mureşan abea poate fluera şi pare un om cum-se-cade îndemâ-
natec plin de bună-voinţă cu mult bunsimţ predestinat parcă să creieze. 

Pasă-mi-te, el adăstează incontinu fără accesuri de furie în situaţii indentice. 

IV. Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele: ahtiat, anost, a 
coabita, hebdomadar, oprobriu, superfluu, pleiadă, a profera, vernisaj, vetust. 

V. Construiţi propoziţii cu următoarele paronime: afagie – afazie, cazual – 
cauzal, a colabora – a corobora, eminent – iminent, preceptor – perceptor. 

VI. Stabiliţi structura următoarelor cuvinte: străbătuserăm, cititelor. 
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TESTUL 49 

 

I. Se dă fraza: 
Să fi fost primit cu preafrumoase vorbe, tot eram încă bănuitor, dar ochii 

celuilalt, mari, se făcură că nu observă niciun gest de reţinut în mişcările 
mele şi dacă în surâsul lui ar mai fi stăruit încă o urmă de şovăială e pentru 
că tot nu avea deplină încredere, iar dacă părea să ascundă ceva nu era un 
gând duşmănos, ci fără îndoială că o făcea cu teama-i îndoită că eu însumi 
aş fi fost în stare să zădărnicesc de-a lungul anului ce şi-ar fi pus în gând şi 
să tulbur ce-i sta lui la inimă, să nu mai aibă nimic de făcut. 

Se cere: 

1) rescrierea şi precizarea felului fiecărui predicat; 
2) rescrierea fiecărei propoziţii şi precizarea felului ei; 
3) analiza morfo-sintactică a părţilor de vorbire subliniate; 
4) identificarea cuvintelor formate prin derivare, compunere, schimbare 

a valorii gramaticale şi calc lingvistic. 

II. Scoateţi din următorul grup cuvintele pe care le consideraţi greşit scrise 
şi transcrieţi-le conform normelor ortografice, în vigoare: şa, crează, miază-
noapte, greşeală, mureşan, trebue, noiembrie, sezisează, izlaz, a binevoi, a 
dezmierda, a înora, a înota, invoacă, convoacă, ante-cameră, bună-credinţă, 
deasemenea, aşa-zis, după-amiază, bună-stare. 

III. Construiţi propoziţii cu fiecare din următoarele paronime: perceptor/ 
preceptor, a prescrie/ a proscrie, a emigra/ a imigra, a investi/ a învesti. 

IV. Identificaţi elementele arhaice de limbă din textul următor şi precizaţi 
felul lor: Beizadeaua a trimes prin olac carte din care văzum cum s-a fost 
deschis lăcaşul mănăstirii şi cum s-a împlut cu poporani care cereau a fi 
certaţi boierii vinovaţi de hainie. 

V. Găsiţi câte trei sinonime pentru cuvintele: cenuşiu, fudul, acord. 

VI. Despărţiţi în silabe cuvintele următoare şi formulaţi regulile aplicate: 
tablă, sculptură, vârstnic. 

 

 

TESTUL 50 

 

I. Se dă următoarea frază: 
Sosind cumsecadele pădurar acasă, deşi beat de speriat şi sărac lipit 

pământului, pe tustrei copiii săi i-a cuprins totuşi o supremă bucurie şi, cu 
băgare de seamă, fără să scoată niciun of cum vremea era urâtă şi ei erau 
înfipţi, au hotărât, în caz de pericol să nu deschidă uşa, cine ştie ce s-ar 
putea întâmpla. 

a) Subliniaţi predicatele şi precizaţi felul fiecăruia. 
b) Despărţiţi fraza în propoziţii şi stabiliţi felul fiecărei propoziţii. 
c) Faceţi analiza morfologică şi sintactică a cuvintelor subliniate. 
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Testul 48 

 

I. a) 13p. 
să fi fost ajutaţi – PV; n-ar fi constituit o performanţă – PN; să supere – PV; 

hotărî – PV; se cuvine – PV; să considere – PV; să dea – PV; a luat o decizie – PV; 
să împlinească – PV; să nu lase baltă – PV; a reuşi – PV; înseamnă – PNI; a meritat – PV. 

b) 26p. 
1. Să fi fost ajutaţi de multe ori de o echipă de zece – CV; 
2. rezultatul muncii celorlalţi tot n-ar fi constituit o performanţă – PP;  
3. şi împotriva obiceiului, inginerul Paltin […] hotărî în sinea sa – PP;  
4. în loc să se supere – C. Opoz.; 
5. ca […] să le dea câteva zile de odihnă – CD;  
6. în afară că se cuvine – C. Cum.;  
7. să-i considere obosiţi de moarte – SB;  
8. de aceea a luat o decizie – PP;  
9. să împlinească un tel – Finală;  
10. să nu lase baltă lucrarea – Atr. Apoz.;  
11. [şi] […] înseamnă – PP; 
12. dacă a reuşi – SB; 
13. că a meritat efortul – PR; 
c) 13p. 
să fi fost ajutaţi – pr. verbal, verb pred., tranz., conj.I, diateza pasivă, conjunctiv, 

perfect, pers.III, pl.;  
de multe ori – c.c. mod, loc. adverbială de mod, grad pozitiv;  
de o echipă – c. de agent, subst. comun, simplu, fem., sg., acuzativ, art.nehot. „o”; 
de zece – atr. subst. prepoziţional, numeral cardinal, acuzativ;  
celorlalţi– atr. pron. în genitiv, pron, dem., pl., genitiv; 
o performanţă – nume pred., subst. comun, sg., fem., nominativ, art. nehot. „o”; 
Paltin – atr. subst. apoziţional, subst. propriu, sg., masc., nominativ, nearticulat. 
în sinea – c.c. mod, subst. comun, sg., fem., acuzativ, art. hot. „a”;  
sa – atr. adj., adj. pron. posesiv, pers a III-a, sg., fem., acuzativ;  
obosiţi – elem. pred. suplim., adj. variabil, 4 forme, masc., pl., nominativ, grad 

pozitiv; 
de moarte – c.c. consecutiv, subst, comun, fem., sg., acuzativ, nearticulat; 
câteva – atr. adj., adj. pron. nehot., fem., pl., acuzativ; 
de aceea – c.c. scop, loc. adv. de scop. 
II. 8p.: adaos, a azvârli, bilanţ, cizmar, contingent, escortă, frontispiciu, itinerar, 

a împila, în zadar, a răzgâia, a subintitula, şaltăr, a tergiversa, a veşteji, veşmânt; 
III. 10p. 

Acest mureşean abia poate fluiera şi pare un om cumsecade, îndemânatic, plin 
de bunăvoinţă, cu mult bun-simţ, să creeze. 

Păsămite, el adastă încontinuu, fără accese de furie în situaţii identice. 
IV. 10p.: lacom, plicticos, a convieţui, săptămânal (ziare, reviste), dezaprobare, 

inutil, grup (de şapte), a rosti (ameninţări), inaugurare (expoziţie de artă), demodat. 
V. 10p. 

VI. 10p. 

stră (prefix) + băt (rădăcină) + u (suf. de perfect simplu) + se (suf. de m.m.c.p.) 
+ răm (desinenţă); 

cit (rădăcină) + i (suf. de perfect simplu) + t (suf. de participiu) + e (desinenţă de 
plural) + lor (articol hot.) 
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Testul 49 

 

I. 1. 18p. 
să fi fost primit – PV; eram bănuitor – PN; se făcură – PNI; nu observă – PV;  

ar mai fi stăruit – PV; e – PV; nu avea încredere – PV; părea – PNI; să ascundă – 
PV; nu era un gând – PN; fără îndoială – PV; făcea – PV; aş fi fost în stare – PN;  
să zădărnicesc – PV; şi-ar fi pus în gând – PV; să tulbur – PV; stă la inimă – PV;  
să nu mai aibă – PV. 

2. 18p. 
să fi fost primit cu preafrumoase vorbe – CV; tot eram încă bănuitor – PP; [dar] 

ochii celuilalt, mari, se făcură – PP; că nu observă niciun gest de reţinut în mişcările 
mele – Pred.; [şi] […] e – PP; dacă în surâsul lui ar mai fi stăruit încă o urmă de 
şovăială – SB; pentru că tot nu avea deplină încredere – CZ; [iar] […] nu era un gând 
duşmănos – PP; dacă părea – SB; să ascundă ceva –Pred.; [ci] fără îndoială – PP; 
că o făcea cu teama-i îndoită – SB; că eu însumi aş fi fost în stare – Atr.; să 
zădărnicesc de-a lungul anului – CI; ce şi-ar fi pus în gând – CD; [şi] să tulbur – CI; 
ce-i sta lui la inimă – CD; să nu mai aibă nimic de făcut – CNS. 

3. 12p. 
să fi fost primit – pred. verbal, verb predicativ, tranz., conj. IV, diateza pasivă, 

conj. perfect, pers. I, sg.;  
preafrumoase – atr. adj., adj. variabil, 4 forme, fem., pl., acuzativ, superlativ absolut;  
celuilalt – atr. pron. în genitiv, pron. demonstrativ de depărtare, masc., sg., genitiv;  
niciun – atr. adj., adj. pron. negativ, sg., masc., acuzativ;  
gest – compl. direct, subst. comun, sg., neutru, acuzativ, neart;  
de reţinut – atr. verbal, verb pred., tranz., conj. III, diateza activă, supin;  
lui – atr. pron. în genitiv, pron. pers., pers. III, sg., masc., genitiv;  
ar mai fi stăruit – pred. verbal, verb. pred., intranz., conj. IV, diateza activă, 

cond.-optativ perfect, pers. a III-a, sg., adv. de mod. mai;  
ceva – c.d., pron. nehot., sg., acuzativ; îndoită – atr. adj., numeral cardinal 

multiplicativ, fem., sg., acuzativ;  
însumi – atr. adj., adj. pron de întărire, pers. I, sg., masc., nominativ;  
de-a lungul anului – c.c. de timp, subst. comun, sg., masc., genitiv, art. hot. lui, 

loc. prepoz. de-a lungul;  
4. 18p. 
derivare: bănuitor, şovăială, duşmănos, îndoială, îndoită, a zădărnici; 
schimbare a valorii gramaticale: tot, mişcare, încredere, stare;  
compunere: preafrumoasă, încă, dacă, deplin, însumi;  
calc lingvistic: reţinut, a surâde. 
II. 10p.: creează, miazănoapte, mureşean, trebuie, sesizează, a înnora, invocă, 

anticameră/ antecameră; de asemenea, bunăstare;  
III. 8p. 

IV. 10p. 

arhaisme fonetice: a trimes, împlut;  
arhaisme lexicale: beizadea, olac, poporani; 
arhaisme morfologice: văzum, s-a fost deschis; 
arhaisme semantice: carte, certaţi, hainie;  
V. 4,5p. 

– gri, sur, plumburiu; 
– ţantoş, semeţ, mândru; 
– concordanţă, consens, congruenţă.  
VI. 1,5p.: ta-blă, sculp-tu-ră, vârst-nic. 
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