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56. Care dintre urmãtoarele serii conþine numai forme literare ale
cuvintelor date? a. giuvaer, ºpicher, expropia, impegat, preºedenþie; b. giu-
vaier, spicher, expropria, impiegat, preºedinþie; c. giuvaier, spicher, expropia,
impegat, preºedinþie; d. giuvaer, ºpicher, expropria, impiegat, preºedinþie.

57. Se dau urmãtoarele serii: (1) matricolã / matriculã, (2) corigent /
corijent, (3) a incarna / a încarna, (4) percheziþie / perchiziþie. Ambele
forme ale cuvintelor date sunt literare în: a. toate cele patru serii; b. toate
seriile, în afarã de prima; c. toate seriile, în afarã de a patra; d. doar în prima
ºi a treia serie.

58. Se dau urmãtoarele cuvinte: mâine-searã, bun-rãmas, dupã-
prânz, întru-totul, dintr-adins. Sunt corect scrise cu cratimã: a. niciunul;
b. toate; c. numai al doilea ºi al cincilea; d. numai primul, al doilea ºi al cincilea.

59. Se dau urmãtoarele expresii: striuri paralele, profit material,
fantã îngustã, puhoi torenþial. Care dintre ele constituie pleonasme? a.
toate, în afarã de a doua; b. niciuna; c. a doua ºi a patra; d. toate.

60. Se dau urmãtoarele expresii: legaþie diplomaticã, oficiosul par-
tidului, înalt demnitar, demnitar al statului. Care dintre ele constituie
pleonasme? a. toate, în afarã de a doua; b. numai prima ºi a patra; c. numai
a doua; d. toate.

Universitatea din Bucureºti. Facultatea de Drept. 
(iulie – august 2009)

TESTUL 28

A. Marcaþi interpretarea corectã a structurii frazelor de mai jos.
(Propoziþiile sunt date în ordinea în care se succedã predicatele lor
[exprimate sau subînþelese] în frazã.)

1. Mã gândeam sã-i telefonez în momentul când va ajunge în oraº,
cu speranþa cã-l voi convinge sã-ºi depunã candidatura, mãcar cã nu-i
va fi prea uºor sã renunþe la modul sãu de viaþã. a. principalã + compl.
indirectã + atributivã + atributivã + compl. directã + circ. concesivã + subiec-
tivã; b. principalã + compl. indirectã + atributivã + atributivã + compl. indirec-
tã + circ. concesivã + subiectivã; c. principalã + compl. indirectã + circ. de
timp + atributivã + compl. directã + circ. concesivã + subiectivã; d. principalã +
compl. indirectã + atributivã + atributivã + compl. indirectã + circ. concesivã +
compl. directã.

2. Ce lucru formidabil este sã ai cu cine sta de vorbã în clipele când
ai impresia cã totul se învârte în jurul tãu! a. principalã + principalã +
compl. indirectã + atributivã + atributivã; b. principalã + subiectivã + atributivã +
atributivã; c. principalã + principalã + compl. indirectã + circ. de timp + atribu-
tivã; d. altã interpretare.

3. Nu-mi plãcea deloc ce se întâmpla acolo, dar, constrâns de împre-
jurãri, adicã ºi altfel spus neavând cum mã împotrivi, mã comportam ca
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ºi cum totul este în ordine. a. principalã + subiectivã + circ. de cauzã +
apozitivã + compl. directã + principalã + circ. de mod; b. principalã + subiec-
tivã + principalã + circ. de mod; c. principalã + subiectivã + apozitivã + prin-
cipalã + circ. de mod; d. altã interpretare.

B. Marcaþi rãspunsul corect:

4. Se dau enunþurile: (1) Ce mã tot baþi la cap, omule? (2) Ce se mai
învârtea lumea în jurul lui! (3) Ce bine-mi pare cã te-am revãzut! (4) A
stat ce-a stat ºi apoi a plecat. Cuvântul subliniat este: a. adverb în toate
enunþurile; b. pronume în toate enunþurile; c. adverb în (2), (3), pronume în
(1), (4); d. pronume în (1), adverb în (2), (3), (4).

5. Fie enunþurile: (1) N-ai vrea sã mai încerci o datã? (2) Aºa e la câr-
ciumã – un client vine, altul pleacã. (3) M-am întâlnit cu un vechi prieten
din copilãrie. (4) La examen am primit fiecare câte o foaie pentru ciornã.
Cuvintele subliniate sunt: a. num. în (1), (4), adj. pron. nehot. în (2), art.
nehot. în (3); b. art. nehot. în (1), (3), num. în (4), adj. pron. nehot. în (2); 
c. art. nehot. în toate enunþurile; d. num. în toate enunþurile.

6. Fie enunþul: La rãzboi, bate care pe care poate. Cuvintele subli-
niate: a. sunt amândouã relative (subordonatoare); b. este relativ numai
primul; c. este relativ numai al doilea; d. formeazã (împreunã) o locuþiune 
relativã (subordonatoare).

C. Marcaþi varianta corectã de analizã gramaticalã a cuvintelor sub-
liniate din enunþurile de mai jos:

7. E supãrat cã nu-l mai bag în seamã. a. subst., Ac. / compl. circ. de
loc; b. subst., Ac. / compl. indirect; c. subst., Ac. / compl. circ. de mod; d. altã
interpretare.

8. Fiind plecat la þarã, n-a aflat nimic despre accident. a. adv. de mod
/ nume predicativ; b. adv. de mod cu val. cauzalã / circ. de cauzã; c. partici-
piu (în structura diatezei pasive) / fãrã funcþie sintacticã; d. altã interpretare.

9. Cum îi cam plãceau balurile, nu-i ajungeau banii niciodatã. a. adv.
rel. de mod / compl. circ. de mod; b. conj. subord. cauzalã (cum „cauzal”) /
fãrã funcþie sintacticã; c. adv. rel. de cauzã / compl. circ. de cauzã; d. adv. rel.
de mod cu val. cauzalã / compl. circ. de cauzã.

10. Cum intrã în casã, ºi vãzu dezastrul. a. adv. rel. de mod / compl.
circ. de mod; b. conj. subord. de timp (cum „temporal”) / fãrã funcþie sintac-
ticã; c. adv. rel. de timp / compl. circ. de timp; d. conj. subord. de mod / fãrã
funcþie sintacticã.

11. Dat fiind faptul cã e mereu bolnav, lipseºte mult de la cursuri. 
a. verb pred., gerunziu, d. pasivã / circ. de cauzã; b. verb nepred., gerunziu,
d. pasivã / circ. de cauzã; c. verb pred., gerunziu, d. pasivã / face parte din
loc conj. subord. cauzalã „dat fiind faptul cã”; d. altã interpretare.

12. A avut mulþi invitaþi la nuntã, unii din partea lui, alþii din partea
miresei. a. pron. nehot., Ac. / compl. direct; b. pron. nehot., Ac. / apoziþie; 
c. pron. nehot., N. / apoziþie; d. pron. nehot., N. / subiect.
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13. Nu-mi prii deloc ceea ce auzii. a. pron. pers., D. / compl. indirect;
b. pron. refl., D. / compl. indirect; c. pron. refl., D. / fãrã funcþie sintacticã; 
d. altã interpretare.

14. Fie-mi permis ºi mie a spune câteva cuvinte. a. verb, conj. prez.,
d. pasivã / pred. verbal; b. verb, imperativ, d. pasivã / pred. verbal; c. verb
cop. (conj. prez.) + nume predicativ (adj. part., sg., masc., N.) / pred. nomi-
nal; d. verb cop. (imperativ) + nume predicativ (adj. part., sg., masc., N.) /
pred. nominal.

15. Cât pe ce sã nu te recunosc, domnule! a. loc. adv. predicativã /
pred. verbal; b. Ioc. adv. de mod / nume predicativ; c. loc. adv. de mod (com-
ponentã a Ioc. conj. subord. cât pe ce sã) / fãrã funcþie sintacticã; d. altã inter-
pretare.

16. Mai sã-l calce tramvaiul de distrat ce este. a. adv. de mod / compl.
circ. de mod; b. adv. predicativ / pred. verbal; c. adv. de mod / nume predi-
cativ; d. adv. de mod (parte a loc. conj. mai sã) / fãrã funcþie sintacticã.

17. Cartea unei prietene a ei a fost premiatã. a. pron. pers., G. / atr.
pron. gen.; b. pron. pos., G. / atr. pron. gen.; c. adj. pron. pos., G. / atr. adj.;
d. adj. pron. pos., D. / atr. adj.

18. ªtii datoritã cãrui fapt suntem acum aici? a. pron. rel., D. cu prep.
/ compl. circ. de mod; b. pron. interog., D. cu prep. / compl. circ. de mod; 
c. adj. pron. rel., D. / atr. adj.; d. adj. pron. interog., D. / atr. adj.

19. Îmi place ºi mie frigiderul „Arctic”. a. subst. propriu, N. / atr. subst.
apoziþional (= apoziþie neizolatã); b. subst. propriu, Ac. / atr. subst. apoziþio-
nal (= apoziþie neizolatã); c. subst. propriu cu valoare adjectivalã, N. / atr. adj.;
d. altã interpretare.

20. În sfârºit, mi-am putut cumpãra maºinã nouã. a. pron. refl., pers. I,
D. / compl. indirect; b. pron. refl., pers. I, D. / atr. pron. datival; c. pron. refl.,
pers. I, D. / marcã gramaticalã a diatezei reflexive; d. altã interpretare.

21. Dupã discuþii aprinse în jurul propunerilor noastre, au fost
acceptate doar dintre cele care nu afecteazã partea financiarã. a. pron.
dem., Ac. cu prep. / subiect (excepþie de la subiectul în N.); b. pron. dem., Ac.
cu prep. / compl. indirect; c. pron. dem., Ac. cu prep. / atr. pron. prep.; d. pron.
dem., N. / subiect.

22. Voturile împotriva-i au fost nesemnificative. a. pron. pers., D. cu
prep. / compl., indirect; b. pron. pos., D. cu prep. / atr. pron. prep.; c. pron.
pos., G. cu prep. / atr. pron. prep.; d. altã interpretare.

23. Fãrã a-l fi rugat, el tot a venit. a. verb pred., inf. cu val. de conjunc-
tiv, perfect / pred. verbal; b. verb nepred., inf., perfect / circ. concesiv; c. verb
pred., inf., prez., d. pasivã / circ. concesiv; d. altã interpretare.

24. Na-þi-o frântã, cã þi-am dres-o! a. interjecþie (predicativã), pers. a II-a
sg. / pred. verbal; b. verb predicativ (formã popularã), imperativ, pers. a II-a
sg. / pred. verbal; c. adverb predicativ (provenit din interjecþie) / pred. verbal;
d. altã interpretare.
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25. N-are cum fi demis, de vreme ce îºi face treaba. a. verb, inf. prez.,
d. pasivã / compl. direct; b. verb, conj. prez., d. pasivã / pred. verbal; c. verb
cop. (inf. prez., d. activã) + nume predicativ (adj. part, N.) / compl. direct; 
d. altã interpretare.

26. Plimbãrile lui seara târziu deveniserã o obiºnuinþã. a. adv. de
timp, Ac. / atr. adverbial; b. subst., Ac. / atr. subst; c. subst., Ac. / compl. circ.
de timp; d. altã interpretare.

27. Mi-am adus din Bucureºti o mulþime de lucruri: un costum
fistichiu, o trusã de scule, douã discuri ºi un ceas. a. subst., N. / apoziþie;
b. subst., Ac. / apoziþie; c. subst., Ac. / compl. direct; d. altã interpretare.

28. Pãrerile celorlalþi patru n-au mai contat. a. num. card. cu val. adj.,
G. / atr. adj.; b. num. card. cu val. subst., G. / atr. subst. gen.; c. num. card.
cu val. subst., N. / apoziþie; d. altã interpretare.

29. Spre disperarea celor de la þarã, ploile nu mai contenesc. a. pron.
dem., G. / atr. pron. gen.; b. pron. dem., G. cu loc. prep. / compl. circ. de mod; 
c. art. demonstrativ (adj.), G. / fãrã funcþie sintacticã; d. altã interpretare.

30. Ce treburi sunt astea, domnule? a. adj. pron. int., Ac. / atr. adj.; 
b. adj. pron. int., N. / atr. adj.; c. pron. int., N. / nume predicativ; d. altã interpretare.

31. Cu pãrere de rãu, iubiþi prieteni ai mei, va trebui sã vã pãrãsesc.
a. adj. pron. pos., G. / atr. adj.; b. adj. pron. pos., N. / atr. adj.; c. adj. pron.
pos., V. / atr. adj.; d. pron. pos., G. / atr. pron. gen.

32. Domnule, îmi pari atât de timid, deºi lumea te crede altfel. a. adj.,
N. / nume predicativ; b. adj., V. / nume predicativ; c. adj., Ac. cu prep. / nume
predicativ; d. adj., Ac. cu prep. / compl. circ. de mod.

33. Câºtigul sãu propriu-zis, adicã net, este relativ mic. a. loc. adj.,
N. / atr. adj.; b. adj. compus, N. / atr. adj.; c. loc. adverbialã / atr. adv.; d. altã
interpretare.

34. Pesemne cã nu mã cunoºti prea bine. a. adv. de mod (component
al loc. conj. subord. pesemne cã) / fãrã funcþie sintacticã; b. adv. de mod /
nume predicativ (cu verb cop. eliptic); c. adv. predicativ / pred. verbal; d. adv.
de mod / compl. circ. de mod.

35. I-a împãrþit în grupe de câte zece. a. num. card. distributiv cu val.
adj., Ac. / atr. adj.; b. num. card. distributiv cu val. subst., Ac. cu prep. / atr.
subst. prep.; c. num. card. colectiv cu val. adj., Ac. / atr. adj.; d. num. card.
colectiv cu val. subst., Ac. cu prep. / atr. subst. prep.

D. Marcaþi varianta corectã de rãspuns:

36. Fie enunþul: Îmi scrii, nu-mi scri, eu vreau sã cred cã iubirea de
altã datã s-a dus, nemaifiind în stare sã privesc albaºtrii-þi ochi, fi-re-ai
tu sã fii! Acesta conþine: a. cinci greºeli; b. patru greºeli; c. trei greºeli; 
d. douã greºeli.

37. Fie enunþul: Te rog sã nu fii cum ºtii cã nu-mi place sã fii cu pro-
priii copii. Acesta conþine: a. trei greºeli de ortografie; b. douã greºeli de
ortografie; c. o greºealã de ortografie; d. nicio greºealã.

165



38. Fie enunþurile: Nu face ºi nu zi la întâmplare tot ce-þi trece prin
cap, cã, fii sigur, ºi lui i-ar displace sã audã de la tine decât bazaconii.
El, ca ºi bãiat subþire ºi educat, ca ºi tine de alt fel, se sfiii sã-þi spunã
asta, dar eu, vezi bine nu mã sfii, deºi nici mie nu-mi convenii. Acestea
conþin: a. ºase greºeli; b. ºapte greºeli; c. opt greºeli; d. nouã greºeli.

39. Fie enunþurile: Susþii într-una cã eºti marginalizat, cã nu þi se dã
respectul care-l meriþi, cã nu-þi pierzi vremea prin restauranturi ºi hotele,
cã mergi zilnic la servici ºi multe altele. Or, lucrurile nu stau întru-totul
aºa, încât, cred, una din douã: ori revii la un elementar bun simþ ori am
terminat cu tine. Acestea conþin: a. opt greºeli; b. ºapte greºeli; c. cinci
greºeli; d. patru greºeli.

40. Se dau urmãtoarele serii de cuvinte: (1) pícnic, precaút, profé-
sor, diáspora; (2) picnic, precáut, profesór, diaspóra; (3) pícnic, precáut,
profésor, diaspóra; (4) picníc, precaút, profesór, diáspora. Conþin numai
cuvinte corect accentuate: a. numai prima ºi a patra serie; b. numai prima
serie; c. numai a doua ºi a treia serie; d. toate seriile.

41. Se dã enunþul: L-au numit diréctor (1) / directór (2), deºi e o per-
soanã foarte anóstã (3) / ánostã (4). Dintre cuvintele accentuate sunt
corect (potrivit) folosite: a. toate; b. numai (1) ºi (4); c. numai (2) ºi (3); 
d. numai (1), (3) ºi (4).

42. Se dau urmãtoarele cuvinte: canion, fumoar, obiect, patinoar.
Conþin diftongi: a. niciunul; b. numai al doilea ºi al patrulea; c. numai primul,
al treilea ºi al patrulea; d. toate.

43. Se dau urmãtoarele serii de cuvinte: (1) mustãþii, monedei,
cireºii, cicatricii; (2) mustaþei, monezii, cireºei, cicatricei; (3) mustaþei,
monezii, cireºii, cicatricii; (4) mustãþii, monedei, cireºei, ciatricei. Conþin
numai forme corecte de genitiv-dativ articulat: a. toate; b. numai prima ºi
a patra; c. numai a doua ºi a treia; d. numai a patra.

44. Se dau urmãtoarele cuvinte: ieri-searã, pre-electoral, post-scrip-
tum, prim-plan. Sunt corect scrise cu cratimã: a. toate; b. numai primul ºi
al treilea; c. toate, în afarã de al doilea; d. numai primul, al doilea ºi al
patrulea.

45. Se dã enunþul: Pe documentele eliberate la cele douã ghiºee (1) /
ghiºeuri (2) apãreau diferite antete(3) / anteturi (4). Dintre substantivele
la plural subliniate sunt corecte: a. numai (1), (3) ºi (4); b. numai (1) ºi (3); 
c. numai (2) ºi (3); d. toate.

46. Se dau urmãtoarele serii de cuvinte: (1) duete, limanuri, ansam-
bluri, active; (2) dueturi, limane, ansamble, activuri; (3) dueturi, limane,
ansambluri, active; (4) duete, limanuri, ansamble, activuri. Conþin numai
forme corecte de plural: a. toate; b. numai prima ºi a patra; c. numai a doua
ºi a treia; d. numai a treia.

47. Se dã urmãtorul enunþ: Guvernul inventeazã (1) / inventã (2) tot
felul de mãsuri împotriva crizei, dar din niciuna nu se degajã (3) / dega-
jeazã (4) vreo soluþie realã. Dintre formele verbale subliniate, sunt
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corecte: a. toate; b. numai prima ºi a treia; c. numai prima ºi a patra; 
d. numai prima, a doua ºi a treia.

48. Se dã urmãtorul enunþ: Cum toatã lumea ºtia cã este dizident
(1)) / disident (2), risca sã se trezeascã cu un glonte (3) / glonþ (4) în cap,
iar asta era o chestiune (5) / chestie (6) care îl punea pe gânduri. Dintre
cuvintele subliniate au forme literare: a. toate; b. numai (2), (4) ºi (6); 
c. numai (1), (2), (4) ºi (6); d. numai (2), (4), (5) ºi (6).

49. Se dau seriile: (1) încorpora / incorpora; (2) reincarna / reîn-
carna. Avem: a. paronime în (1) ºi variante opþionale în (2); b. paronime în
(1) ºi sinonime în (2); c. variante opþionale în ambele serii; d. paronime în
ambele serii.

50. Se dã enunþul: Victoria echipei a fost impresionantã, iar dineul
oferit a fost pe mãsurã de fastuos (1) / fastidios (2). Cuvântul corect
(potrivit) pentru acest enunþ este: a. primul dintre paronime; b. al doilea
dintre paronime; c. cuvintele subliniate sunt în variante opþionale, deci amân-
douã sunt corecte;d. cuvintele subliniate sunt sinonime, deci amândouã sunt
corecte.

51. Se dau urmãtoarele expresii: stipendii în bani, acalmie tempo-
rarã, catacombã subteranã, congregaþie religioasã. Care dintre ele con-
stituie pleonasme: a. toate; b. numai prima; c. toate, în afarã de prima; 
d. toate, în afarã de a patra.

52. Se dau urmãtoarele expresii: defileu îngust, blocadã economicã,
agapã colegialã, atelã de lemn. Care dintre ele constituie pleonasme? 
a. toate; b. numai prima ºi a treia; c. toate, în afarã de prima; d. numai a doua
ºi a patra.

53. Se dau cuvintele: (1) cerºetor; (2) zgârcit; (3) infirm; (4) sãrac.
Sunt sinonime ale cuvântului calic: a. toate; b. numai al doilea ºi al
patrulea; c. numai primul ºi al patrulea; d. numai al treilea.

54. Se dau cuvintele: (1) a bântui; (2) a nimici; (3) a invada; (4) a con-
tamina. Sunt sinonime ale cuvântului a infesta: a. toate; b. numai al treilea
ºi al patrulea; c. numai al patrulea; d. numai primul, al doilea ºi al treilea.

55. Sensul cuvântului inadvertenþã este: a. lipsã de atenþie; b. nepo-
trivire; c. neconcordanþã; d. toate cele trei sensuri de mai sus.

56. Sensul cuvântului prãpãstios este: a. pesimist; b. nãprasnic, vije-
lios; c. ciudat, bizar; d. toate cele trei sensuri de mai sus.

57. Fie urmãtoarele definiri ºi / sau explicãri de cuvinte: (1) care nu
poate greºi; (2) care nu poate fi învins; (3) perfect, desãvârºit. Care din-
tre acestea este (sunt) sensul (sensurile) cuvântului infailibil? a. numai
a doua; b. numai prima ºi a treia; c. toate; d. numai prima ºi a doua.

58. Fie urmãtoarele definiri ºi / sau explicãri de cuvinte: (1) paradã
de erudiþie ºi de competenþã caracteristicã pedantului; (2) meticulozitate
(excesivã ºi formalã); (3) exagerare în lucruri de micã importanþã; (4)
preocupare pentru aspectul îngrijit al propriei persoane. Care dintre
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acestea este (sunt) sensul (sensurile) cuvântului pedanterie? a. numai
prima; b. numai prima, a doua ºi a treia; c. toate; d. numai prima ºi a patra.

59. Cuvântul nãtâng poate fi în raport de antonimie cu: a. deºtept; 
b. îndemânatic; c. calm; d. oricare dintre cele trei cuvinte de mai sus.

60. Se dau urmãtoarele cuvinte: versatil (1); perfid (2); cinstit (3);
statornic (4). Se poate stabili un raport de antonimie: a. între (1) ºi (4),
respectiv între (2) ºi (3); b. numai între (1) ºi (4); c. numai între (2) ºi (3); 
d. între (1) ºi (2), respectiv între (1) ºi (4).

Universitatea din Bucureºti. Facultatea de Drept. 
(iulie – august 2010)

TESTUL 29

A. Limba românã

1) Alegeþi seria corectã de sinonime (0,50 p):
a) desfrâu, dezmãþ, orgie, party
b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta;
c) descindere, coborâre, sosire, provenienþã.

2) Antonimul potrivit al cuvântului desuet este (0,50 p): 
a) contemporan; b) simultan; c) modern.

3) Câte cuvinte din seria urmãtoare alcãtuiesc o familie lexicalã? (0,50 p)
vizibil, vedere, nevãzut, vedetã, vizionar:
a) 5; b) 4; c) 2.

4) Alegeþi seria corectã a formelor de plural substantivale (0,50 p):
a) corvezi, piuneze, modemuri;
b) corvoade, pioneze, robinete;
c) modeme, robineþi, lefiºoare,

5) Alegeþi seria corectã de genitiv-dativ a substantivelor (0,50 p):
a) vulpei, lenei, bardei;
b) rouãi, azaleei, bãrzii;
c) pieþii, remorcãi, epopeii.

6) Alegeþi seria corect despãrþitã în silabe (0,50 p):
a) boj-deu-cã, in-a-bor-da-bil, fii-cã;
b) co-a-for, i-na-bor-da-bil, at-mo-sfe-rã;
c) fi-i-cã, coa-for, at-mos-fe-rã.

7) Alegeþi seria fãrã nicio greºealã de scriere sau de punctuaþie
(0,50 p): 
a) Apa, sau vinul s-au vãrsat.
b) Apa sau vinul s-a vãrsat.
c) Niciunul dintre oameni n-au venit.

8) Sensul corect al cuvântului frapant este (0,50 p):
a) izbitor; b) nefiresc; c) atipic.
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