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Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări: 
Itemi cu valoare de 2 puncte 
 
1. Conţine doar cuvinte scrise corect seria: 

a. excavator, inopinat, bătrâneaţă, cerşetor;  
b. excavator, inopinat, bătrâneaţă, cerşător;  
c. someşan, afectos, grijă, faşă, cerşetor;  
d. excavator, inopinat, bătrâneţe, cerşetor. 

2. Conţine doar cuvinte scrise corect seria: 
a. să îngrijască, chiamă, agreea, oblojeală;  
b. gogoşărie, creează, doljean, eczemă;  
c. aşează, înşală, clujan, vegheau;  
d. gogoşerie, cheamă, doljan, veghiau. 

3. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. înnoitor, înnărăvit , înamorat, înnăscut, înnădit;  
b. înoitor, înărăvit, înnamorat, înăscut, înădit;  
c. înnoitor, înărăvit, înnamorat, înnăscut, înădit;  
d. înnoitor, înnărăvit, înamorat, înăscut, înădit;  

4. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. coborîre, înrîurire, râu, subânţeles;  
b. neîmpădurit, urî, cârd, bineînţeles;  
c. coborînd, subînlocuit, neîndoit;  
d. coborând, subânlocuit, neândoit. 

5. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. (eu) pustiii, veniii, fugiii;  
b. vizitiii, fiii, geamgiii;  
c. eu pustii, eu veni, el fugi;  
d. vizitii, fii, eu fugiii. 

6. Conţine doar cuvinte scrise corect seria: 
a. impuls, indemnizaţie, inveterat, trăsni; 
b. inpuls, indemnizaţie, inveterat, trăsni;  
c. impuls, indemnizaţie, imveterat, trăsni;  
d. inpuls, indemnizaţie, invederat, trăsni. 

7. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. tranvai, mângâietor, exzemă, culoar;  
b. tramvai, mângâietor, eczemă, culoar;  
c. tramvai, mângâietor, egzemă, culuar;  
d. tramvai, mângâietor, egzemă, culoar. 

8. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. doi fii, toţi fiii, aceşti geamgii, nişte geamgii;  
b. amândoi fii, aceşti geamgiii, nişte copii;  
c. toţi fiii, aceşti copiii, nişte geamgiii;  
d. doi geamgiii, nişte copii, amândoi fii. 

9. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. ochi albaştri,oameni iluştri, pofesori  aspri, monştri siniştri ;  
b. ochi albaştrii,oameni iluştrii, pofesori  asprii, monştri siniştrii ;  
c. ochi albaştri,oameni iluştrii, pofesori  asprii, monştrii siniştrii ;  
d. ochi albaştrii,oameni iluştrii, pofesori  aspri, monştrii siniştrii ;  

10.  Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. confort, constituent, ostatic, cearşaf;  
b. comfort, contituient, ostatec, cearşaf;  
c. comfort, constituent, ostatec, cearşaf;  
d. confort, constituient, ostatic, cearşeaf. 

11. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
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a. intrisecă, psiholoagă, livrescă, omologă;  
b. intriseacă, psiholoagă, livrească, omoloagă;  
c. intrinsecă, psihologă, livrescă, omoloagă;  
d. intrinseacă, psihologă, livrească, omologă. 

12. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. repercusiune, paradiziac, păianjăn, vrăjmaş;  
b. repercursiune, paradisiac, păianjen, vrăjmaş;  
c. repercusiune, paradisiac, păianjăn, vrăşmaş;  
d. repercusiune, paradiziac, păianjen, vrăjmaş. 

13. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. cârlige, carnavaluri, ceainice, cargoboturi;  
b. cârliguri, carnavaluri, ceainicuri, cargoboturi;  
c. cârlige, carnavale, ceainice, cargoboţi;  
d. cârlige, carnavale, ceainicuri, cargoboturi. 

14. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. bună-credinţă, bună-cuviinţă, bunăstare, bunăvoie;  
b. bunăcredinţă, bunăcuviinţă, bunăstare, bunăvoie;  
c. bună-credinţă, bună-cuviinţă, bună-stare, bună-voie;  
d. bunăcredinţă, bunăcuviinţă, bună-stare, bună-voie. 

15. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. conjudeţean, colocatar, conlocuitor, conaţional;  
b. cojudeţean, coolocatar, colocuitor, connaţional;  
c. conjudeţean, conlocatar, colocuitor, conaţional;  
d. cojudeţean, colocatar, conlocuitor, conaţional;  

16. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. container, escroc, clarvăzător, clar-obscur;  
b. containăr, excroc, clar văzător, clar obscur;  
c. container, excroc, clar-văzător, clar-obscur;  
d. container, escroc, clarvăzător, clarobscur.  

17. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. halaturi, hambaruri, fântâni, filoni;  
b. halate, hambare, fântâni, filoane;  
c. halate, hambaruri, fântâne, filoane;  
d. halaturi, hambare, fântâni, filoni. 

18. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. trăsnet, maro, impiegat, impregna;  
b. trăznet, maron, împiegat, împregna;  
c. trăsnet, maron, impegat, impregna;  
d. trăznet, maro, împegat, împregna. 

19. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. crenvuşti, egvestru, dirigenţie, dizertaţie;  
b. cremvuşti, ecvestru, diriginţie, disertaţie;  
c. cremvurşti, egvestru, diriginţie, dizertaţie;  
d. crenvurst, ecvestru, dirigenţie, disertaţie. 

20. Conţine doar cuvinte scrise corect seria:  
a. repaos, vehicol, pricomigdală, multişori;  
b. repaus, vehicul, pricomigdală, multişori;  
c. repaus, vehicol, pricomigdală, multişori;  
d. repaos, vehicul, pricomigdală, mulţişori. 

21. Alegeţi  varianta care conţine doar forme coecte de plural:  
a. aritmografe, aterizajuri, avantaje, ariergărzi;  
b. aritmografuri, aterizajuri, avantaje, ariergade;  
c. aritmografe, aterizaje, avantajuri, ariergarde;  
d. aritmografe, aterizaje, avantaje, ariergărzi. 
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22. Alegeţi  varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. spăzi, spasme, spitale, surogaturi;  
b. spăzi, spasmuri, spitaluri, surogaţi;  
c. spade, spasme, spitale, surogate;  
d. spade, spasmuri, spitaluri, surogate. 

23. Alegeţi varianta care  conţine doar forme corecte de plural: 
a. rondeluri, scrâncioburi, laminoare, laringoscoape;  
b. rondele, scrâncioabe, laminoare, laringoscoape;  
c. rondeluri, scrâncioabe, laminore, laringoscope;  
d. rondele, scrâncioburi, laminori, laringoscopuri. 

24. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. jargonuri, jobenuri, labirinturi, lapsusuri;  
b. jargoane, jobene, labirinturi, lapsusuri;  
c. jargonuri, jobene, labirinţi, lapsuşi;  
d. jargoane, jobene, labirinte, lapsusuri. 

25. Alegeţi varianta care  conţine doar forme corecte de plural:  
a. pagode, paloşe, panacee, muzee;  
b. pagozi, paloşuri, panaceuri, muzeuri;  
c. pagode, paloşuri, panacee, muzee;  
d. pagode, paloşe, panaceuri, muzee.  

26. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. ficse, ficşi, prolicse, prolicşi, linx, lincşi, sfinx, sfincşi ; 
b. fixe, ficşi, prolixe, prolicşi, linx, lincşi, sfinx, sfincşi ; 
c. fixe, fixi, prolixe, prolixi, linx, linxi, sfinx, sfinxi ; 
d. fixe, ficşi, prolixe, prolicşi, linx, linxi, sfinx, sfinxi ; 

27. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. îngheţate, chibrite, robineţi, jurnale;  
b. îngheţăţi, chibrituri, robinete, jurnale;  
c. îngheţăţi, chibrite, robineţi, jurnaluri;  
d. îngheţate, chibrituri, robinete, jurnale. 

28. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. reziduuri, sindroame, simptome;  
b. reziduri, sindroame, simptoame;  
c. reziduri, sindromuri, simptomuri;  
d. reziduri, sindromuri, simptome. 

29. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. stadionuri, sinoduri, sondajuri, soneturi;  
b. stadioane, sinoade, sondaje, sonete;  
c. stadioane, sinoduri, sondajuri, sonete;  
d. stadioane, sinoduri, sondaje, soneturi. 

30. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. ligheane/lighene, vremi/vremuri, ţeline/ţelini;  
b. heliografuri/heliografe, vreji/vrejuri, ţeline/ţelini;  
c. vremuri/vremi, vreji/vrejuri, ligheane/lighene;  
d. heliografuri/heliografe, vremuri/vremi, vreji/vrejuri. 

31. Alegeţi varianta care conţine doar forme corecte de plural:  
a. coarde/corzi , voiajuri/voiaje, găluşte/găluşti,râpe/râpi ;  
b. găluşte/găluşti,ţărănci/ţărance, cătunuri/cătune,halate/halaturi;  
c. cătunuri/cătune,ţărănci/ţărance,  versante/versanţi, voiajuri/voiaje;  
d. coarde/corzi, versante/versanţi, ţărance/ţărănci, voiajuri/voiaje. 

32. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. uzaje/uzajuri, poieni/poiene, râpe/râpi; 
b. lighene/ligheane, râpe/râpi, divane/divanuri;  
c. uzaje/uzajuri, rastele/rasteluri, râpe/râpi;  
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d. vaccine/vaccinuri, poieni/poiene, râpi/râpe. 
33. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  

a. ţambaluri/ţambale, trepiede/trepieduri, tunele/tuneluri;  
b. jersee/jerseuri, tunele/tuneluri, hamace/hamacuri; 
c. tunele/tuneluri, trebi/treburi, ţambale/ţambaluri;  
d. ariergarde/ariergărzi, ţambaluri/ţambale, tunele/tuneluri. 

34. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. dumicate/dumicaţi, ghivece/ghiveciuri, jerse/jerseuri;  
b. divane/divanuri, ghivece/ghiveciuri, jersee/jerseuri;  
c. cicloane/cicloni, divane/divanuri, ghivece/ghiveciuri;  
d. ghivece/ghiveciuri, cicloane/cicloni, divane/divanuri. 

35. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. căpătâie/căpătâiuri, seminarii/seminare, torenţi/torenturi;  
b. coperte/coperţi, torenţi/torente, vestibuluri/vestibule;  
c. gogoşi/gogoaşe, ceaslovuri/ceasloave, torente/torenţi;  
d. gogoşi/gogoaşe, seminarii/seminare, ceaslovuri/ceasloave. 

36. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. pantume/pantumuri, amanete/amaneturi, piedestaluri/piedestale;  
b. paradoxuri/paradoxe, chibrituri/chibrite, piedestaluri/piedestale;  
c. pardesie/pardesiuri, piedestaluri/piedestale, grinzi/grinde;  
d. grinzi/grinde, chibrituri/chibrite, piedestaluri/piedestale. 

37. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. trapeze/trapezuri, titirezi/titireze, totemi/totemuri;  
b. titirezi/titirezuri, robinete/robineţi, coperte/coperţi;  
c. toarte/torţi, totemi/totemuri, tribunale/tribunaluri;  
d. tribunale/tribunaluri, titirezi/titireze, trapeze/trapezuri.  

38. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise: 
a. totemi/toteme, torţe/torţi, săpune/săpunuri, vulcani/vulcane;  
b. politeţi/politeţuri, tuneluri/tunele, cireşi/cireşe, ceremoniale/ceremonialuri;  
c. carioci/carioce, acoperişe/acoperişuri, flăcăiandri/flăcăuandri;  
d. totemi/toteme, tuneluri/tunele, carioce/carioci, zăloguri/zăloage. 

39. Alegeţi varianta în care ambele forme de plural sunt admise:  
a. amanete/amaneturi, tunele/tuneluri, anteturi/antete;  
b. brelocuri/breloace, coperte/coperţi, tribunale/tribunaluri ;  
c. tunele/tuneluri, ţambale/ţambaluri, ţărance/ţărănci;  
d. vestibuli/vestibule, râpe/râpi, halate/halaturi . 

40. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:  
a. gheţei, surorei, smintelei;  
b. rea-voinţei, buneistări, buneivoie;  
c. certei, ceţii, cinstei;  
d. coadei, dobândei, ierbei. 

41. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:  
a. cadei, bunicăi, bătrâneţei;  
b. căzii, bunicii, bătrâneţii;  
c. bării, popei, remorcăi;  
d. barei, popii, remorcăi. 

42. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:  
a. datinei, dăţii, luminei;  
b. datinii, datei, luminii;  
c. lui Ana, lui Marius, lui domnul;  
d. sorei, lacrimei, Ilenii. 

43. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:  
a. ierbei, bării, pieţii, poienei;  
b. ierbii, bării, pieţii, poienii;  
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c. ierbii, barei, pieţei, poienii; 
d. ierbei, barei, pieţei, poienei. 

44. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. mărfii, luntrii, lunii, liniştii; 
b. marfei, luntrei, lunei, liniştei; 
c. mărfii, luntrii, lunei, liniştii; 
d. marfei, luntrei, lunii, liniştei. 

45. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. muchiăi, mingiăi, oştii, valei; 
b. muchiei, mingii, oştii, văii; 
c. muchii, mingiei, oastei, văii; 
d. muchiei, mingiei, oastei, valei. 

46. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. remorcăi, roatei, stelii, ţărancei; 
b. remorcii, roatei, stelei, ţărancei; 
c. remorcii, roţii, stelei, ţărăncii;  
d. remorcei, roţii, stelei, ţărăncii. 

47. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. foamei, promoroacei, mingii, luntrii, pieţei; 
b. foamei, promoroacăi, mingiei, luntrei, pieţii; 
c. fomii, promoroacăi, mingii, luntrii, pieţii; 
d. foamei, promoroacei, mingiei, luntrei, pieţii; 

48. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. înfrigurării, îmbobocirei, coafării, bârlădencii; 
b. înfrigurarei, îmbobocirii, coafărei, bârlădencii; 
c. înfrigurării, îmbobocirii, coafării, bârlădencei; 
d. înfrigurării, îmbobocirei, coafărei, bârlădencei. 

49. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. cinstii, mimicei, fricei, fomii; 
b. cinstei, mimicii, fricii, foamei; 
c. cinstii, mimicii, fricii, foamei; 
d. cinstei, mimicei, fricei, foamei. 

50. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. boielei, smolei, promoroacăi, îndemânarii; 
b. boiauăi, smoalei, promoroacăi, îndemânării; 
c. boielei, smoalei, promoroacei, îndemânării; 
d. boiauăi, smolii, promorocii, îndemânarei. 

51. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. odaiei, ordinei, papii, oastei; 
b. odăii, ordinii, papei, oştii; 
c. odăii, ordinei, papei, oastei; 
d. odaiei, ordinii, papii, oştii. 

52. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. inimii, luminii, şoselei, nevestei; 
b. inimei, luminei, şoselii, nevestii; 
c. inimei, luminii, şoselii, nevestii; 
d. inimii, luminei, şoselei, nevestei. 

53. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. papii, pieţei, comunii, învierei;  
b. papei, pieţei, comunei, învierii; 
c. papei, pieţii, comunei, învierii; 
d. papii, pieţii, comunii, învierii. 

54. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. aleei, cărămidei, pietrii, poartei; 
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b. aleii, cărămizii, pietrei, porţii;  
c. aleei, cărămidei, pietrii, porţii; 
d. aleii, cărămizii, pietri, poartei. 

55. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. politeţii, odăii, caracteristicii, arendei; 
b. politeţii, odaiei, caracteristicei, arenzii; 
c. politeţei, odăii, caracteristicei, arendei; 
d. politeţei, odaiei, caracteristicii, arenzii. 

56. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. ţigancei, ţărancei, tinereţei, vamei; 
b. țigăncii, ţărăncii, tinereţii, vămii; 
c. ţigăncii, ţărancei, tinereţei, vămii; 
d. ţigăncii, ţărancei, tinereţii, vamei. 

57. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. politeţei, remarcei, soartei, soacră-tei; 
b. politeţii, remarcei, soartei, soacră-tei; 
c. politeţii, remarcii, sorţii, soacră-tii; 
d. politeţei, remarcii, soartei, soacră-tii. 

58. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. Poienei Braşov, Alba-Iuliei, Târgu-Neamţului; 
b. Poienii Braşov, Albei-Iulia, Târgu-Neamţului; 
c. cenuşei, Andreii, Arc-de Triumfului; 
d. cenuşei, Andreei, Arc-de-Triumfului. 

59. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria: 
a. gheţei, sorei, tumorei, cinstii; 
b. gheţii, surorei, tumorei, cinstei; 
c. gheţii, surorii, tumorii, cinstei; 
d. gheţii, surorii, tumorii, cinstii. 

60. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte de gerunziu: 
a. procreeînd, îmbiind, concediând, înebunind; 
b. procreând, îmbiind, concediind, înnebunind; 
c. procreeînd, îmbiând, concediind, înebunind; 
d. procreând, îmbiând, concediind, înnebunind . 

61. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte de gerunziu: 
a. înegrind, rescriând, plagiând, îngenunchiând, înfiind ; 
b. înnegrind, rescriind, plagiind, îngenunchind, înfiind ; 
c. înnegrind, rescriind, plagind, îngenunchiind, înfiând ; 
d. înegrind, rescriind, plagiând, îngenunchiind, înfiind . 

62. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte de gerunziu: 
a. refugiind, curăţând, remediind, transcriind; 
b. refugind, curăţind, remediând, telegrafiând; 
c. refugiând, curăţind, remediând, telegrafiind; 
d. refugiând, curăţind, remediind, transcriând. 

63. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte de gerunziu: 
a. creând, periind, plagiind, premiind, radiind; 
b. creeând, periând, plagiând, premiând, radiând; 
c. creând, periind, plagiând, premiind, radiind; 
d. creând, periând, plagiind, premiând, radiând. 

64. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte de gerunziu: 
a. tăind, copiind, speriind, liniind, apreciind; 
b. tăind, copiând, speriând, liniând, radiând; 
c. tâiând, copiând, speriând, liniând, apreciând; 
d. tăiând, copiind, speriind, liniând, apreciind. 

65. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
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a. a dezminţi, a dezăpezi, a dezăvorî, a deszinforma; 
b. a  dezminţi, a deszăpezi, a deszăvorî, a dezinforma; 
c. a deszminţi, a dezăpezi, a dezăvorî, a dezinforma; 
d. a dezminţi, a deszăpezi, a dezăvorî, a dezinforma. 

66. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. să asemuiesc, să bănuiesc, să dăruiesc, să sfătuiesc; 
b. să asemui, să bănui, să dărui, să sfătui; 
c. să asemuiesc, să bănui, să dăruiesc, să sfătuiesc; 
d. să asemui, să bănuiesc, să dăruiesc, să sfătuiesc. 

67. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. a putea, a tăcea, a prevedea, a crea; 
b. a poate, a tace, a prevede, a creea; 
c. a putea, a tace, a prevede, a crea; 
d. a putea, a tăcea, a prevede, a creea. 

68. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. ei derogă, ei chelălăie, ei se ciorovăiesc; 
b. ei deroghează, ei chelălăiesc, ei se ciorovăie; 
c. ei deroghează, ei chelălăie, se ciorovăiesc; 
d. ei deroghează, ei chelălăiesc, se ciorovăiesc. 

69. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. eu înăbuş, eu huiduiesc, eu bănuiesc, eu mânuiesc; 
b. eu înnăbuş, eu huidui, eu bănui, eu mânui; 
c. eu înnăbuş, eu huiduiesc, eu bănui, eu mânui; 
d. eu înăbuş, eu huidui, eu bănuiesc, eu mânui. 

70. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. a înnopta, a înnoroi, a înnămoli, a înnobila, a înota; 
b. a înopta, a înoroi, a înămoli, a înobila, a înnota; 
c. a înnopta, a înoroi, a înămoli, a înobila, a înnota; 
d. a înopta, a înnoroi, a înămoli, a înobila, a înota. 

71. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte  ale verbelor: 
a. el dăinuie/noi dăinuim, el dăruieşte/noi dăruim, el decernează/noi decernăm; 
b. el dăinuieşte/noi dăinuim, el dăruie/noi dăruim, el decernă/noi decernăm; 
c. el dăinuie/noi dăinuim, el dăruie/noi dăruim, el decernă/noi decernăm; 
d. el dăinuieşte/noi dăinuim, el dăruieşte/noi dăruim, el decernează/noi decernăm. 

72. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. el defăimează/noi defăimăm, el debranşează/noi debranşăm, el declamă/noi declamăm; 
b. el defaimă/noi defăimăm, el debranşă/noi debranşăm, el declamează/noi declamăm; 
c. el defăimează/noi defăimăm, el debranşază/noi debranşem, el declamează/noi declamăm; 
d. el defaimă/noi defăi măm, el debranşă/noi debranşăm, el declamă/noi declamăm. 

73. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. el bănuieşte/noi bănuim, el dăinuie/noi dăinuim, el decernează/noi decernăm; 
b. el bănuie/noi bănuim, el dăinuieşte/noi dăinuim, el decernă/noi decernăm; 
c. el bănuieşte/noi bănuim, el dăinuieşte/noi dăinuim, el decernează/noi decernăm; 
d. el bănuie/noi bănuim, el dăinuie/noi dăinuim, el decerneză/noi decernăm. 

74. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor la prezent: 
a. eu moţăi, eu pufăi, eu mormăi, eu dăruiesc; 
b. eu moţăiesc, eu pufăiesc, eu mormăi, eu dărui; 
c. eu moţăi, eu pufăiesc, eu mormăiesc, eu dărui; 
d. eu moţăi, eu pufăi, eu mormăi, eu dărui. 

75. Alegeţi varianta care conţine numai  forme corecte ale verbelor la prezent: 
a. el se încrâncenă, el înspăimântează, el înşeală, el înşiruieşte; 
b. el se încrâncenează, el înspăimântă, el înşală, el înşiruie; 
c. el se încrâncenează, el înspăimântă, el înşeală, el înşiruie, 
d. el se încrâncenă, el înspăimântează, el înşală, el înşiruieşte. 
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76. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. trebuieşte, deszpăienjenesc, dezpăturesc, dezperechez; 
b. trebuie, despăienjenesc, despăturesc, desperechez; 
c. trebuieşte, dezpăienjenesc, despăturesc, desperechez; 
d. trebuie, despăienjenesc, dezpăturesc, dezperechez. 

77. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. eu jupoi, eu învălui, eu bănuiesc, eu agreez; 
b. eu jupuiesc, eu învăluiesc, eu bănuiesc, eu agreiez; 
c. eu jupoi, eu învăluiesc, eu bănui, eu agreez; 
d. eu jupuiesc, eu învălui, eu bănui, eu agreez. 

78. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. ea îngăduieşte, ea înlănţuieşte, ea târâieşte, ea dăruieşte; 
b. ea îngăduie, ea înlănţuieşte, ea târâieşte, ea dăruie; 
c. ea îngăduie, ea înlănţuie, ea târâie, ea dăruieşte; 
d. ea îngăduieşte, ea înlănţuie, ea târâie, ea dăruie. 

79. Alegeţi varianta care conţine numai forme corecte ale verbelor: 
a. mărşăluiând, schiând, scânteiând, reziliând; 
b. mărşăluind, schiind, scânteiând, reziliind, înviând; 
c. mărşăluind, schiând, scânteiând, reziliând, înviind; 
d. mărşăluind, schiind, scânteind, reziliind, înviind. 

80. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. deconspira, repercusiune, fratricid, facsimil; 
b. desconpira, repercusiune, fratricid, facsimil; 
c. deconspira, repercursiune, fratricid, facsimil; 
d. desconspira, repercursiune, fatricid, faximil. 

81. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. marje, monstră, sufrag, vindicativ; 
b. marjă, mostră, sufragiu, vindicativ; 
c. marjă, monstră, sufragiu, vindecativ; 
d. marje, mostră, sufragiu, vindecător. 

82. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. șambelan, şablonard, indimenticabil; 
b. judigios, imdimenticabil, a sugroga; 
c. stipendiu, stogastic, potuberanţă; 
d. salvagardare, reprihensiune, terpitudine. 

83. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. cochide, repercursiune, indextricabil; 
b. intercede, pertractare, vituperaţie; 
c. imfailibil, celest, peremptoriu; 
d. peremtoriu, pertactare, intercide. 

84. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. diligent, vesperal, fideiusiune, sempitern; 
b. viligent, viesperal, fideusiune, sempiteern; 
c. digilent, vesperal, feduisiune, sampitern; 
d. diligent, viesperal, fideiusiune, sempitern. 

85. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. iminent, stocastic, pertracta, superfluu  ; 
b. imanent, stogastic,pertacta,superfluu; 
c. iminent, stocastic, pertacta,superflu; 
d. iminent, stocastic, pertacta, superflu. 

86. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. prozelitism, pernicios, parcimonios; 
b. prozilitism, perniceos, parcimonial; 
c. permicios, prozeliteism, parcimonios;  
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d. pernicios, parcimonesc, prozelitism. 
87. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 

a. funambulesc, a ostraciza, a exonera; 
b. funambulesc, a oxtraciza, a exonora; 
c. a oxtraciza, ataraxie, redudant; 
d. a ostraciza, ateraxie, redundant. 

88. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. solilogviu, auspiciu, mistificare; 
b. grandilogvenţă, fideiusiune, a contracara; 
c. iminent, rebarbativ, berbant; 
d. eminent, inespugnabil, reprobativ. 

89. Sunt scrise corect toate neologismele din seria: 
a. prolecultism, oprobiu, fastidios; 
b. egoizm, contigent, anfitrion; 
c. proletcultism, contingent, oprobriu; 
d. ezoteric, oprobiu, anfitrion. 

90. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al optălea băiat, a cinsprezecia fată, a mia unu filă; 
b. al optelea băiat, a cinciprezecea fată, a nouăsprăzăcea filă; 
c. al optulea băiat, a cincisprezecea fată, a o mie una filă; 
d. al optâlea băiat, al două milioanelea cumpărător. 

91. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al cincilea elev, a douăsprezecea casă, al miliardulea cuvânt; 
b. al cincelea elev, a doisprezecea casă, al miliardelea cuvânt; 
c. al cincelea elev, a douăsprezecia clasă, al miliardelea cuvânt; 
d. al cincilea elev, a doisprezecea casă, al miliardălea cuvânt. 

92. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. a douăzeci şi una carte, în al patru sutălea rând, a o sutelea pereche; 
b. a  două mielea pereche, a optusprezecea cutie; 
c. a cinci suta monedă, a şaptiprezecea scândură; 
d. al o mielea număr, a două sute cincea cutie. 

93. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. unusprezece, patrusprezece, şasezeci, optîsprezece; 
b. unsprezece, paisprezece, şaizeci, optsprezece; 
c. unsprezece, patrusprezece, şaizeci, optusprezece; 
d. unsprăzece, paisprăzece, şaizeci, optâspăzece. 

94. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al o sutelea, al două sutulea, al două miilea; 
b. al o sutălea,al două sutelea, al o mielea; 
c. al o sutălea, al douăsutelea, al două mielea; 
d. al o sutelea, a două sutălea, al două mielea. 

95. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al milionulea băiat, întâilor fete, a o miliarda; 
b. al milioanălea băiat, întâielor fete, a o miliardălea; 
c. al milioanălea băiat, întâiilor fete, a o miliardălea; 
d. al milioanulea băiat, întâielor fete, a o miliardelea. 

96. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al douămiliardălea, a două milioana; 
b. al două miliardelea, a două milioana; 
c. al douămiliardulea, a două milioana; 
d. al douămiliardulea,a douămilioana. 

97. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al nouăzecilea, a douăzecişiuna, a paisprezecia;  
b. al nouă zecelea, a douăzeci şi una, a paisprezecia; 
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c. al nouăzecilea, a douăzeci şi una, a paisprezecea; 
d. al nouă zecelea, a douăzeci şi una, a paisprezecia. 

98. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. cel de-al doilea, celui de-al doilea; 
b. cei de-ai doilea, celui de-al doilea; 
c. cei de-ai două, cei de-a doua; 
d. cei de-ai două, celui de-al doilea. 

99. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al cincilea, al nouălea, al optulea; 
b. al cincelea, al noulea, al optelea; 
c. al cinciulea, al noulea, al optilea; 
d. a cincia, a noua, a opta. 

100. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. N-am de unde ști care este al patru sutelea treizeci si doi; 
b. N-am de unde ști care este al patru sute treizeci si doilea; 
c. N-am de unde ști care este al patrulea sute treizeci si doi; 
d. N-am de unde ști care este al patru sute treizecilea si doi. 

 
 
Itemi cu valoare de 3 puncte 
101. Sunt invariabile adjectivele din seria:  

a. veloce, atroce, eficace, bej ; 
b. sagace, vorace, mare, tare; 
c. sagace, kakie, atroci, bej; 
d. neclintit, atroce,veloce,  mare. 

102. Sunt invariabile adjectivele din seria: 
a. gri, mov, vernil, maro; 
b. veloce, transparent, mare, mic; 
c. primordial, gânditor, inaccesibil; 
d. roz, cuceritor, mărinimos. 

103. Nu au grade de comparaţie adjectivele din seria: 
a. minim, maxim, ultim, absolut; 
b. complet, impresionant, amăgitor; 
c. lacom, expresiv, extraordinar; 
d. vorace, străvechi, supărat. 

104. Nu au grade de comparaţie adjectivele din seria: 
a. desculţ, ascultător, cuminte; 
b. vorace, străvechi, supărat; 
c. major, superior, ulterior, mort; 
d. regal, atent, măreţ. 

105. Nu au grade de comparaţie adjectivele din seria: 
a. perplex, gălăgios, delicat; 
b. complet, înalt, amăgitor; 
c. veşnic, viu, exterior, suprem; 
d. vindecător, tămăduitor, educativ. 

106. Nu au grade de comparaţie adjectivele din seria: 
a. insistent, harnic, grăbit; 
b. ascuns, reprezentativ, exemplar; 
c. minor, principal, unic, perfect; 
d. lacom, expresiv, extraordinar. 

107. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. trei zeci, şaptisprezece, patru zeci şi doi de grade; 
b. treizeci, şaptesprezece, patru zeci şi două de grade;  
c. trei zeci, şaptesprezece, patru zeci şi două de grade; 
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d. treizeci, şaptesprezece, patruzecişidoi de grade.  
108. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 

a. al patrulea, al o sutălea, douăzeci şi două de creioane;  
b. al patrălea, al o sutelea, două zeci şi două de creioane; 
c. al patrelea, al o sutelea, două zeci şi două de creioane; 
d. al patrălea, al o sutălea, douăzeci şi doi de creioane. 

109. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. amândorora, câteştrei, tuspatru; 
b. amândurora, câteşitrei, tuspatru; 
c. al opsprezecelea, al noulea, tuspatru; 
d. amândurora, patrusprezece, al optelea. 

110. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al nouălea, al o sutălea, al două miilea, al optulea, al milionulea;  
b. a nouălea, al sutelea, al două mielea, al optălea, al milioanălea; 
c. al cinzecea, al cinzecelea, a două sute cincia; 
d. al trei sute optălea, a o miia. 

111. Conţine doar acorduri corecte varianta: 
a. E una dintre întrebările care sigur n-a primit răspuns. 
b. Una dintre tinerele fete care făcea senzaţie i s-a făcut rău. 
c. Iată doar unul dintre artişii care va urca pe scena din Mamaia. 
d. Este una dintre puţinele păsări care nu ştiu să zboare. 

112. Conţine doar acorduri corecte varianta: 
a. Sunt considerată un om care nu există. 
b. Ţi-a zis că eşti singura persoană care mai crezi în el? 
c. Este una dintre puţinele reviste care spune adevărul.  
d. Ai fost printre puţinii care a rămas. 

113. Conţine doar acorduri corecte seria: 
a. Ţi se adresează ţie, omului  care a iubit-o. 
b. Sunt singurul care văd adevărul. 
c. Eu nu fac parte dintre aceia care aş vrea să iau parte la spectacol. 
d. Sunteţi un tip care vă  pricepeţi. 

114. Conţine doar acorduri corecte varianta: 
a. Eşti persoana cea mai abilitată care ne poţi spune.  
b. Eşti unul dintre cei care şi-a dat seama. 
c. Dumneavoastră sunteţi o persoană care susţineţi  ca sunteţi mai pricepută. 
d. Eu sunt ăla care tot timpul vrea să se impună.   

115. Conţine doar acorduri corecte varianta: 
a. Eşti o persoană care nu eşti superstiţioasă. 
b. Sunt şi eu un om care am rate, am leasing. 
c. Dumneavoastră sunteţi cel care aţi declarat în nenumărate rânduri că va veni. 
d. Probabil că sunt primul, în presă, care vorbeşte despre acest aspect. 

116. Conţine doar acorduri corecte varianta: 
a. De la o petrecere mexicană nu  putea lipsi celebrii mariachi. 
b. După 1889 a apărut multe partide politice. 
c. Faptul că o instanţă a decis asta, trebuie situată sub semnul întrebării. 
d. Noi suntem o parte dintre cei care ajută statul. 

117. Conţine doar acorduri prima secvenţă  din seria: 
a. Problema sunt/este părinţii lui; cel mai frumos lucru au fost/a fost nişte cercei; 
b. Persoana în cauză este /sunt eu; problemele lui Ion sunt/esti tu; 
c. Vinovaţii sunt/suntem noi; principala noastră problemă este/sunt clienţii; 
d. Principalul dezavantaj rămâne/rămân costurile, acela este/sunt eu. 

118. Conţine doar acorduri corecte seria: 
a. fata a căror ochi, omul a cărei bicicletă; 
b. masa a căror farfurii, oamenii ai căror fiice; 
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c. eleva ale cărei cărţi, elevii ale căror mame; 
d. omul a cărei grădină, floarea a cărei petale. 

119. Există acord corect în enunţul: 
a. Băiatul, ca şi fata, a pictat un trandafir. 
b. B ăiatul, ca şi fata, au pictat un trandafir. 
c. Este interzis ruperea florilor. 
d. Stâlpul şi podul sunt albi. 

120. Conţine acord corect doar varianta: 
a. Opera şi autorul ei sunt renumiţi. 
b. Opera şi autorul ei sunt renumite. 
c. Opera şi autorul ei este renumită. 
d. Opera şi autorul ei este renumit. 

121. Conţine acord corect doar varianta: 
a. Câmpia şi dealul este înverzită. 
b. Câmpia şi dealul sunt înverzite. 
c. Câmpia şi dealul este înverzit. 
d. Câmpia şi dealul sunt înverziţi. 

122. Conţine acord corect doar varianta: 
a. Ce-s cu astea? 
b. Copiii este idealul ei. 
c. Echipajul s-au pregătit deja. 
d. Au venit o parte din ei. 

123. Conţine acord corect doar varianta: 
a. Ana şi geamantanul au fost găsiţi. 
b. Iulia şi Mihai sunt norocoşi. 
c. Poarta şi podul sunt văruiţi. 
d. Stâlpii şi podurile sunt văruiţi. 

124. Conţine acord corect doar seria: 
a. Poarta şi podul sunt văruiţi. 
b. Stâlpii şi podurile sunt văruite. 
c. Stâlpii şi poarta sunt văruiţi. 
d. Poarta şi stâlpii sunt văruite. 

125. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
a. gingaş, haltere, holocaust, satiră, sever; 
b. simbol, stative, suav, lipie, vrăjmaş; 
c. editor, prevedere, profesor, radar, Govora; 
d. editor, prevedere, profesor, radar, Govora. 

126. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
a. duşman, duminică, ianuarie, regizor; 
b. duşman, duminică, ianuarie, regizor; 
c. duşman, duminică, ianuarie, regizor; 
d. duşman, duminică, ianuarie, regizor.   

127. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
a. inspector, încolo, încotro, matur, păstrăv, prepeliţă; 
b. inspector, încolo, încotro, matur, păstrăv, prepeliţă; 
c. inspector, încolo, încotro, matur, păstrăv, prepeliţă; 
d. inspector, încolo, încotro, matur, păstrăv, prepeliţă.   

128. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
a. mârşav, merge, bolnav, aripă, butelie; 
b. mârşav, merge, bolnav, aripă, butelie; 
c. mârşav, merge, bolnav, aripă, butelie; 
d. mârşav, merge, bolnav, aripă, butelie. 

129. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 
a. lec-ţi-e, plan-ta-ţi-e, zme-u-ră, vi-tra-liu; 
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b. lec-ţie, plan-ta-ţie, zme-u-ră, vi-tra-li-u; 
c. lec-ţi-e, plant-a-ţi-e, zmeu-ră, vit-ra-liu; 
d. le-cţie, plan-ta-ţie, zme-u-ră, vi-tra-liu. 

130. Sunt corect despărţite în silabe  toate cuvintele din seria: 
a. res-tan-ţier, res-pec-tuos, ult-ra-vio-let, u-lei-os; 
b. res-tan-ţi-er, res-pec-tu-os, ul-tra-vi-o-let, u-le-ios; 
c. res-tan-ţier, res-pec-tu-os, ultra-vio-let, u-le-i-os; 
d. res-tan-ţi-er, res-pe-ctu-os, ul-tra-vi-o-let, u-le-ios. 

131. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:  
a. no-na-gen-ar, pud-ră, scru-mie-ră, ti-csit,vârs-tnic; 
b. non-a-ge-nar, pu-dră, scru-mi-e-ră, tic-sit, vârst-nic; 
c. non-age-nar, pu-dră, scru-mi-e-ră, ti-csit,vârs-tnic; 
d. no-na-ge-nar, pu-dră, scru-mie-ră, tic-sit,vârs-tnic.    

132. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: 
a. nă-să-u-dean-că, ma-es-tru, pe-ni-ten-ci-ar, pres-ti-giu; 
b. năs-ă-u-dean-că, ma-est-ru, pe-nit-en-ciar, prest-i-giu; 
c. nă-să-ud-ean-că, ma-es-tru, pen-i-ten-ci-ar, pre-sti-giu; 
d. nă-să-u-dean-că, ma-es-tru, pe-ni-ten-ciar, pres-ti-gi-u. 

133. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:  
a. in-so-la-ţi-e, ne-fle-xi-bil, simp-to-ma-tic, pe-i-saj,pi-o-ni-er; 
b. in-so-laţ-ie, ne-flex-i-bil, simp-tom-a-tic, pei-saj,pio-nier; 
c. ins-o-la-ţi-e, ne-flex-i-bil, sim-pto-ma-tic, pe-i-saj, pi-o-nier; 
d. in-so-la-ţi-e, ne-flex-i-bil, simp-to-ma-tic, pe-i-saj, pi-on-ier. 

134. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:  
a. sce-na-riu, ob-ste-tri-cian, re-flex-iv, scru-mie-ră; 
b. sce-na-riu, ob-ste-tri-ci-an, re-fle-xiv, scru-mi-e-ră; 
c. sce-na-riu, obs-te-tri-cian, re-fle-xiv, scru-mi-e-ră; 
d. scen-a-riu, obs-te-tri-ci-an, ref-le-xiv, scru-mie-ră.  

135. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
a. nemaicoborând, ea va venii, eu venii, el venii, noi veniserăm; 
b. nemaicoborând, ea va veni, eu venii, el veni, noi veniserăm; 
c. nemaicoborând, ea va veni, eu venii, el venii, noi venisem; 
d. ne mai coborând, ea va veni, eu venii, el veni, noi venisem. 

136. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
a. s-a înoptat, se înegurase, s-ar fi înegrit, ar fi agreeat; 
b. s-a înnoptat, se înnegurase, s-ar fi înnegrit, ar fi agreat; 
c. s-a înnoptat, se înnegurase, s-ar fi înegrit, ar fi agreeat; 
d. s-a înnoptat, se înegurase, s-ar fi înnegrit, ar fi agreat. 

137. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria:  
a. tu vii, eu citii, tu citişi, el citii, citeş-te-ţi; 
b. tu vii, eu citii, tu citişi, el citi, citeşte-ţi; 
c. tu vi ,eu citii, tu citi-şi, el citi, citeşte-ţi; 
d. tu vii, eu citi, tu citişi, el citii, citeşte-ţi; 

138. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. mi-ar pare rău, ea se aşează, noi dădusem, voi dăduserăţi; 
b. mi-ar părea rău, ea se aşază, noi dăduserăm, voi dăduserăţi; 
c. mi-ar părea rău, ea se aşează, noi dădusem, voi dăduserăţi; 
d. mi-ar pare rău, ea se aşază, noi dădusem, voi dăduserăţi. 

139. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. se revanşază, el retuşază, să bătem, să facem, făcut-ai; 
b. se revanşează, el retuşează, să batem, să facem, făcut-ai; 
c. se revanşează, el retuşază, să batem, să facem, făcu-t-ai; 
d. se revanşază, el retuşază, să bătem, să facem, făcut-ai.      

140. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
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a. făcu-t-ai, făcutu-te-ai, ştiut-a-ţi, ştiutu-l-aţi; 
b. făcut-ai, făcutu-te-ai, ştiut-aţi, ştiutu-l-aţi; 
c. făcut-a-i, făcu-tu-te-ai, ştiut-aţi, ştiutu-l-a-ţi; 
d. făcu-t-ai, făcu-tu-te-ai, ştiu-t-aţi, ştiu-tu-l-aţi. 

141. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. agrează-l, să-l fii agreat, eu voisem, noi voiserăm; 
b. agreează-l, să-l fi agreat, eu voisem, noi voiserăm; 
c. agreează-l, să-l fi agreeat, eu voisem, noi voisem; 
d. agreează-l, să-l fii agreeat, eu voisem, noi voiserăm. 

142. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. să coborâţi, şterge-ţi-vă, tu ştergeţi, crează-ţi; 
b. să coborâţi, ştergeţi-vă, tu şterge-ţi, creează-ţi; 
c. să coborâ-ţi, şterge-ţi-vă, tu şterge-ţi, creează-ti; 
d. să coborâţi, ştergeţi-vă, tu ştergeţi, creează-ţi. 

143. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. să fii creat ceva, să creeaţi, nemaiînţelegând, nemaiîncepând; 
b. să fi creat ceva, să creeaţi, nemaiânţelegând, nemaiâncepând; 
c. să fi creat ceva, să creaţi, nemaiînţelegând, nemaiîncepând; 
d. să fi creat ceva, să creaţi, ne mai înţelegând, ne mai începând. 

144. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. eu să creez, noi să creem, eu cream, tu creezi; 
b. eu să creez, noi să creăm, eu creeam, tu creezi;  
c. eu să creez, noi să creăm, eu cream, tu creezi; 
d. eu să creiez, noi să creem, eu creeam, tu creezi. 

145. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. noi vroiam, eu vroisem, noi voiserăm, voi voiserăţi; 
b. noi voiam, eu voisem, noi voisem, voi voiseţi; 
c. noi voiam, eu voisem, noi voiserăm, voi voiserăţi; 
d. noi vroiam, eu voisem, noi vruseserăm, ei vruseseră. 

146. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. să tăcem, să dispăreţi, să cădem, să cădeţi; 
b. să tacem, să dispăreţi, să cadem, să cadeţi; 
c. să tăcem, să dispare-ţi, să cadem, să căde-ţi; 
d. să tăcem, să dispareţi, să cadem, să cadeţi. 

147. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria:  
a. voi ve-ţi merge; văzutu-l-ai? 
b. voi veţi merge; văzu-tu-l-ai? 
c. voi veţi merge; văzutu-l-ai? 
d. v-oi ve-ţi merge; văzutu-l-ai? 

148. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. să fii bun!; spălaţi-le!; vedea-l-aş supărat! 
b. să fi bun!; spăla-ţi-le!; vede-l-aşi supărat! 
c. să aibă, ne având, ne fiind; 
d. nevrând, tu şti, mi-ar plăcea. 

149. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. ne mai având, ne mai înţelegând, tu ţiii, să vii; 
b. nemaiavând, nemaiînţelegând, tu ţii, să vii; 
c. nemai având, nemai înţelegând, tu ţi-i, să vii; 
d. nemaiavând, nemaiânţelegând, tu ţii, să vi. 

150. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria: 
a. mi-ar place,să aibă,tu plânsesei,noi venisem; 
b. mi-ar plăcea, să aibe, tu plânseseşi, noi venisem; 
c. mi-ar plăcea, să aibă, tu plânseseşi, noi veniserăm; 
d. mi-ar place, să aibă, tu plânsesei, noi veniserăm. 
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151. Sunt corect scrise toate construcţiile din seria din seria: 
a. să fii fost, să fii spus ceva, auzi-t-aţi?, el citi, eu citii; 
b. să fi fost, să fi spus ceva, auzit-aţi?, el citii, eu citii; 
c. să fi fost, să fi spus ceva, auzit-ați?, el citi, eu citii; 
d. să fii fost, să fii spus ceva, auzit-a-ţi?, el citii, eu citii. 

152. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. aplauze, turniruri, căi; 
b. bale, brânzeturi, cosmetice (produse), indispensabili (substantiv); 
c. cosmetice (produse), nări, pantaloni; 
d. indispensabili (substantiv), ghilimele, coarne. 

153. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. arici, pui, zori, medicamente; 
b. ghilimele, măruntaie, urale, aplauze; 
c. nări, ceruri, mărturii, clădiri; 
d. bucurii, mulţimi, leacuri, fleacuri. 

154. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. icre, câmpi, feerii, filtre; 
b. şale, câlţi, blugi, moaşte; 
c. zori, treburi, poduri, urlete; 
d. aplauze, ştiri, mulţimi, mulţumiri. 

155. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. nări, zări, arici, ochelari; 
b. măruntaie, bucurii, urale, aplauze; 
c. moaşte, şale, ghilimele, ochelari; 
d. opinii, rosturi, grile, palpitaţii. 

156. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. ochelari, sărbători, ghilimele, zori; 
b. măruntaie, moaşte, căutări, aplauze; 
c. treburi, zvonuri, străluciri, raze,icre;  
d. represalii, urale, ochelari, câlţi,moaşte. 

157. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. reverberaţii, adaosuri, urale; 
b. blugi, aplauze, varice, finanţe, funeralii; 
c. icre, urale, aplauze, întâlniri; 
d. aplauze, ştiri, mulţimi, mulţumiri. 

158. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. grâne, obstacole, zvonuri, arici, pantaloni; 
b. moaşte, ochelari, grâne, urale, măruntaie; 
c. citrice, cosmetice, mulţimi, turniruri; 
d. funeralii, aplauze, feerii, căi, poduri. 

159. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. potroace, grâne, confetti, câlţi; 
b. măruntaie, urale, aplauze; 
c. aliaje, panacee, fire, ţipete; 
d. nări, ceruri, mărturii, clădiri. 

160. Sunt defective de singular toate substantivele din seria: 
a. aliaje, ambreiaje, paloşe, panacee; 
b. coclauri, condoleanţe, pomeţi, funeralii; 
c. funeralii, coclauri, panacee, aliaje; 
d. impulsuri, seminarii, pomeţi, funeralii. 

161. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. haos, miazănoapte, haz, crivăţ, cremene; 
b. brădet, lacăt, scumpire, cataif, bulion, bulibaşă; 
c. jargon, joben, labirint, lapsus, pagodă; 
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d. aliaj, ambreiaj, angrenaj, anturaj. 
162. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 

a. pizmă, patinaj, omenie, rouă, promoroacă;  
b. sânge, lacăt, scumpire, cinste, bulion, bulibaşă; 
c. unt, cinste, brumă, căldură, acoperiş; 
d. linte, mâncare, citire, fericire, ascultare, dop. 

163. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. scorţişoară, smoală, orez, public, sânge; 
b. cazarmă, arătare, labirint, lapsus, exil; 
c. luni, marţi, minune, havană, astrahan; 
d. auz, văz, macrou, somon, cules, fumat. 

164. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. sânge, lacăt, scumpire, cinste, bulion, bulibaşă; 
b. teamă, voinţă, stol, câmp, exil, curs; 
c. vecie, zmeură, tărăboi, pleavă, untdelemn, înfrigurare; 
d. fericire, groază, ruşine, cinste, fir. 

165. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. linte, mâncare, tărăboi, gălăgie, vorbă; 
b. austru, crivăţ, hrană, aur, anafură; 
c. volan, cinste, tulpină, credinţă; 
d. fericire, mărinimie, ruşine, cinste, tulpină. 

166. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. brădet, lacăt, scumpire, cataif, bulion, bulibaşă; 
b. mazăre, orez, orz, onoare, scorţişoară; 
c. memorie, aşteptare, regret, injurie; 
d. iluzie, notiţă, vorbă, scriere, graniţă. 

167. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. cazarmă, juramânt, labirint, lapsus, nagodă; 
b. onoare, cinste, scorţişoară, broccoli, haz; 
c. jargon, joben, labirint, lapsus, pagodă; 
d. acetonă, jargon, lacăt, portmoneu, curcubeu. 

168. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. zmeură, tărăboi, praf, pământ, înfrigurare; 
b. măduvă, acetonă, înfricoşare, înnoptare, hrană; 
c. pastă, cinste, grâu, vocabulă, calendar; 
d. iluzie, notiţă, vorbă, scrieră, graniţă. 

169. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. fericire, mărinimie, ruşine, cinste, tulpină;  
b. miazăzi, fidea, confort, broccoli, haz; 
c. memorie, abstracţiune, regret, clauză, injurie; 
d. ăget, mulţime, scumpire, cataif, bulion, bulibaşă. 

170. Sunt defective de plural toate substantivele din seria: 
a. alianţă, scumpire, lapsus, broccoli; 
b. înnoptare, unt, mazăre, importanţă, cinste;  
c. miere, noroc, pleavă, cost, înfrigurare; 
d. cazarmă, joben, labirint, lapsus, pagodă.   

171. Sinonimele cuvântului  ,,a ostraciza” sunt: 
a. a blestema, a profera; 
b. a bârfi, a defăima; 
c. a surghiuni, a exila; 
d. a ademeni, a atrage. 

172. Sinonimele cuvântului ,,inefabil” sunt: 
a. indicibil, inexprimabil; 
b. ascuns, misterios; 
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c. înfocat, fervent; 
d. vesel, jovial. 

173. Sinonimele cuvântului ,,inexorabil” sunt: 
a. insuportabil, respingător; 
b. neînduplecat, neiertător; 
c. neruşinat, îndrăzneţ;  
d. ascultător, obedient. 

174. Sinonimele cuvântului ,,insolit” sunt: 
a. arzător, dogoritor; 
b. indicat, recomandat; 
c. ciudat, neobişnuit; 
d. incomplet, discontinuu. 

175. Sinonimele cuvântului ,,mefienţă” sunt: 
a. răutate, duşmănie; 
b. neîncredere, bănuială; 
c. avariţie, zgârcenie; 
d. sărăcie, pauperitate. 

176. Sinonimele cuvântului ,,peremptoriu” sunt: 
a. evident, vădit; 
b. întâmplător, fortuit; 
c. riscant, periculos; 
d. respingător, dezgustător. 

177. Sinonimele cuvântului ,,panaceu” sunt: 
a. boală, maladie; 
b. noroc, şansă; 
c. leac, remediu; 
d. obstacol, impediment. 

178. Sinonimele cuvântului ,,redundant” sunt: 
a. inutil, superfluu; 
b. uimitor, excepţional; 
c. evident, vădit; 
d. micşorat, diminuat. 

179. Sinonimele cuvântului ,,veros” sunt: 
a. necinstit, malonest; 
b. adevărat, verosimil; 
c. fărâmicios, casant; 
d. glumeţ, poznaş.           

180. Sinonimele cuvântului ,,aleatoriu” sunt: 
a. fortuit, întâmplător; 
b. eligibil, preferat; 
c. imposibil, improbabil; 
d. prefăcut, disimulat. 

181. Sensul cuvântului ,,sinecură” se regăseşte în seria: 
a. detoxifiere a organismului; cură pentru sănatatea trupului; 
b. atitudinea de a fi preocupat doar de binele propriu; egoism; 
c. slujbă bine retribuită, care necesită o muncă uşoară sau nu necesită nicio muncă; 
d. lovire puternică; strivire.     

182. Sensul cuvântului ,,sagace” se regăseşte în seria: 
a. care nu se pricepe la ceva; stângaci; 
b. care vorbeşte mult; limbut; 
c. ager, perspicace; care pricepe uşor; 
d. temperamental, impulsiv; care se enervează repede.       

183. Sensul cuvântului ,,chietudine” se regăseşte în seria: 
a. gălăgie, tumult, agitaţie; 

mailto:admitere@administratiepublica.eu
http://www.administratiepublica.eu/


 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu 

 

19 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu 

b. curiozitate, interes, cercetare; 
c. linişte, tihnă, calm; 
d. strigăt, ţipăt, urlet. 

184. Sensul cuvântului ,,vesperal” se regăseşte în seria : 
a. ostil, nemilos; 
b.  pur,neatins; 
c. care uimeşte, impresionant;  
d. de seară, al serii.  

185. Sensul cuvântului ,,venal” se regăseşte în seria : 
a. venos, arterial; 
b. detaliat, minuţios; 
c. imoral, corupt; 
d. juvenil, tineresc. 

186. Sensul cuvântului ,,vorace” se regăseşte în seria : 
a. crud, răzbunator; 
b. certăreţ, belicos; 
c. mâncăcios, lacom; 
d. autoritar, impozabil.   

187. Sensul cuvântului ,,vituperat” se regăseşte în seria : 
a. răutăcios, malefic; 
b. cinstit, onest; 
c. blamat, defăimat, denigrat; 
d. decis, hotârât. 

188. Sensul cuvântului ,,poncif” se regăseşte în seria : 
a. banalitate, truism; 
b. preot, papă; 
c. autoritate, importanţă; 
d. salvator, salutar.  

189. Sensul cuvântului ,,pernicios” se regăseşte în seria : 
a. abominabil, resipingător; 
b. nociv, vătămător; 
c. evident, incontestabil; 
d. părelnic, ireal.  

190. Sensul cuvântului ,,opulenţă” se regăseşte în seria : 
a. respingere, oponenţă; 
b. gălăgie, tumult; 
c. autoîncredere, siguranţă; 
d. belşug, bogăţie.  

191. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. condescendenţă/impertinenţă, atrăgător/abominabil, obstinat/obedient;  
b. autentic/insipid, favorabil/salutar, versatil/succint; 
c. precursor/epigon, marcant/notabil, detaliat/vast; 
d. conciliant/belicos, incoruptibil/integru, zgârcit/avar.  

192. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. nubilă/impură, penurie/opulenţă, pernicios/vindecător; 
b. minorităţi/majorităţi, aspru/milostiv, vanitate/orgoliu; 
c. măritată/celibatară, benevol/facultativ, acerb/virulent; 
d. aspru/îngăduitor, ispitit/ademenit, a dejuca/a zădărnici. 

193. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. discordie/concordie, vituperaţie/compliment, veridic/ireal; 
b. a molesta/a mângâia, neavenit/important, a organiza/a iniţia; 
c. lealitate/onestitate, reverie/reîntâlnire, omolog/corespondent; 
d. firav/robust ,benevol/obligatoriu, misterios/funambulesc. 

194. Conţine doar perechi de antonime seria: 
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a. iluzoriu/real, cuminte/obstinat, a infima/a invalida; 
b. langoare/apatie, angelic/demonic, zgârcit/avar; 
c. mefienţă/încredere, obişnuit/funambulesc, rebarbativ/atrăgător; 
d. excedent/surplus, tern/strident, efemer/pasager. 

195. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. obraznic/obedient, favorabil/propice, marcant/nesemnificativ; 
b. labil/statornic, leal/necinstit, lucrativ/neprofitabil; 
c. destoinicie/nepricepere, fatalitate/hazard, ascuns/evident; 
d. dinamism/pasivism, serios/jovial, licenţios/indecent. 

196. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. intempestiv/previzibil, insidios/onest, mansuetudine /asprime;; 
b. sardonic/satrapic, lealitate/onestitate, taumaturgic/vrăjitoresc; 
c. a adnota/a circumscrie, reticent/refractar, a decela/a anticipa; 
d. autarhic/independent, ineluctabil/inevitabil,abracadabrant /funambulesc. 

197. Conţine perechi de antonime seria: 
a. noctambul/diurn, langoare/apatie, frondă/opoziţie; 
b. oportun/destoinic, a obstacula/a obstrua, indicibil/nonşalant; 
c. logoree/muţenie, exigenţă/mansuetudine, exorabil/neiertător; 
d. adăuga/a reduce, a scădea/a dejuca, benevol/silit. 

198. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. a adsorbi/a absorbi, adagio/adagiu, anual/anuar; 
b. rafinat/rudimentar, prietenie/ostilitate, temeritate/poltronerie; 
c. nociv/panaceu, răzbunare/resemnare, fuziune/contopire. 
d. omolog/autentic, absolut/relativ, favorabil/propice. 

199. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. rudimentar/grosolan, indolent/leneş, sterp/fertil; 
b. impetuos/liniştit, teist/ateist, răzvrătit/conformist; 
c. favorabil/neadecvat, incontestabil/evident, îngâmfat/modest; 
d. a evalua/a progresa, real/imaginar, adevăr/minciună. 

200. Conţine doar perechi de antonime seria: 
a. abject/atrăgător, cambrat/îndoit, anodin/neînsemnat; 
b. teatralism/naturaleţe, insolit/comun, curat/imund; 
c. progres/regres, a profera/a blestema, profet/prezicător; 
d. cabotin/prefăcut, prompt/tardiv, evident/ascuns. 

201. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. excesiv/exagerat, iluzoriu/imaginar, meticulos/minuţios; 
b. felonie/trădare, a bria/a străluci, răzvrătit/obedient; 
c. prognoză/previziune, exonerat/eliberat, nelinişte/chietudine; 
d. a reconcilia/a împăca, prosper/înfloritor, prompt/tardiv. 

202. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. teatralitate/naturaleţe, impertinent/insolent, reverie/visare; 
b. pasiune/înflăcărare, opulenţă/sărăcie, încântare/dezamăgire; 
c. iminent/inevitabil, necinstit/malonest, ramolit/senil; 
d. locvace/taciturn, decrepit/ramolit, echivoc/ambiguu. 

203. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. maliţios/răutăcios, atracţie/aversiune, a admonesta/a mângâia; 
b. rebarbativ/respingător, redempţiune/pedeapsă, rapace/lacom; 
c. jovial/ursuz, efemer/etern, stabil/durabil; 
d. servil/slugarnic, elucubraţie/enormitate, echitabil/nedrept. 

204. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. rudimentar/nerafinat, expeditiv/operativ, profan/laic; 
b. modest/infatuat, vanitate/orgoliu, merit/defect; 
c. culant/generos, opulenţă/bogăţie, exil/surghiun; 
d. nobil/ignobil, pasiune/înflăcărare, matinal/vesperal. 
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205. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. excedent/surplus, clar/obscur, implozie/explozie; 
b. vinovat/condamnabil, sincer/ascuns, prăpastie/genune; 
c. aferat/ocupat, alambicat/complicat, a persuada/a convinge; 
d. rafinat/rudimentar, prietenie/ostilitate, temeritate/poltronerie. 

206. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. a susţine/a contesta, a supraestima/a bagateliza, vasalitate/suzeranitate; 
b. tardiv/prematur, respingere/magnetism, relaxant/angoasant; 
c. puniţiune/recompensă, prolix/concis, progresiv/regresiv; 
d. inefabil/indicibil, inavuabil/ruşinos, vindicativ/răzbunător. 

207. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. a destinde/a tensiona, desuetudine/actualitate, deprimant/entuziasmant; 
b. critic/laudativ, corupt/integru, cosmopolit/omogen; 
c. obedient/supus, etic/moral, discontinuu/fragmentar; 
d. alambicat/simplu, monoton/revigorant, naiv/vigilent. 

208. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. candid/impur, locvace/taciturn, labil/stabil; 
b. angoasă/teama, fiasco/eşec, insolent/impertinent; 
c. laborios/superficial, efemeritate/longevitate; 
d. edificator/irelevant, a destituí/a învesti, a deteriora/a remedia. 

209. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. mizer/prosper, misterios/transparent, moderat/extremist; 
b. modern/arhaic, ireverenţios/respectuos, imund/curat; 
c. inexorabil/neiertător, eronat/greşit, desuet/perimat; 
d. infatuat/arogant, lucid/iraţional, ludic/serios. 

210. Nu conţine perechi de antonime seria: 
a. stabil/durabil, erudit/învăţat, imbatabil/invincibil; 
b. afabil/ursuz, aferat/relaxat, vulnerabil/inatacabil; 
c. a elogia/a denigra, demonic/serafic, adversitate/oportunitate; 
d. adorabil/odios, adversar/aliat, moderat/necumpătat. 

211. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a schiţa în mod sumar, mijloacele mass-media; 
b. un fleac neînsemnat, eşantion de probă; 
c. frumuseţe naturală, încredere nebănuită; 
d. gardian de pază, discurs public. 

212. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. citronadă de lămâie, a-şi coafa părul; 
b. înţelegere superioară, atitudine contemplativă; 
c. abundenţă mare, acurateţe deosebită; 
d. alegeri electorale, alocuţiune scurtă. 

213. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. caligrafie frumoasă, chiar el însuşi; 
b. adiere de vânt, a adăuga în plus; 
c. superficialitate continuă, artificialitate evidentă; 
d. cadenţă ritmică, briză uşoară a mării. 

214. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. microorganisme foarte mici, migrenă de cap; 
b. a urca sus, a reveni iarăşi; 
c. a prefera mai bine, a şopti încet; 
d. a  face să se potrivească, a demonstra corect. 

215. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a excela în mod deosebit, a pălăvrăgi fără rost; 
b. concluzie finală, un bestseller de succes; 
c. a tulbura mintea cuiva, a asculta cu atenţie; 
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d. periegeză în jurul Pământului, a înceta de tot. 
216. Nu conţine structuri pleonastice seria: 

a. a premedita dinainte, a pălăvrăgi fără rost; 
b. a mustra cu severitate, a decoda un cod; 
c. foarte ger, nenorocire mare; 
d. întâmplare fericită, şansă unică. 

217. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a se regăsi pe sine, a se intercondiţiona mutual; 
b. a zădărnici în van, a acorda atenţie; 
c. a prevedea viitorul,a-şi face planuri de viitor; 
d. a irosi bani, a prelua o misiune. 

218. Nu  conţine structuri pleonastice seria: 
a. pereche de doi, a returna înapoi; 
b. a-şi mai reveni, a se reîntoarce iar; 
c. a scrie din nou, creaţie populară; 
d. originalitate particulară, mijloacele mass-media. 

219. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a se iubi pe sine, inclus în interiorul; 
b. averse de ploaie, aniversarea a 20 de ani; 
c. a învăţa pe dinafară, a se pune în serviciul cuiva; 
d. partaj între părţi, pasaj de trecere. 

220. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. am vazut cu ochii mei, am îngheţat de frig; 
b. abuz exagerat, folclor popular; 
c. după aceea a venit, cerere de concediu; 
d. cel mai grozav, foarte ancestral. 

221. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a anexa alături, deci prin urmare; 
b. continuitate neîntreruptă, ajutor mutual şi reciproc; 
c. dar în schimb, dârzenie aprigă; 
d. afirmaţie mincinoasă, surpriză plăcută. 

222. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a rămâne stană de piatră, a suspenda temporar; 
b. a urma în continuare, a-şi coafa părul; 
c. a se umple de nervi, a se lăsa impresionat; 
d. a se întoarce înapoi, realizarea înfăptuită. 

223. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a pălăvrăgi fără rost, prioritatea principală; 
b. a relua încă o dată, solniţă de sare; 
c. a  audia o recomandare, scurtă cuvântare; 
d. a face o surpriză neaşteptată, a se dărui pe sine. 

224. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. dună de nisip, a excela în mod deosebit; 
b. a grupa împreună, ospiciu de nebuni; 
c. a însemna cu atenţie, a recomanda cu bunăvoinţă; 
d. mujdei de usturoi, a îngheţa de frig. 

225. Nu conţine structuri pleonastice seria: 
a. a da în avans un aconto, a desfiinţa complet; 
b. exemplu pilduitor, ghid călăuzitor; 
c. a ajuta necondiţionat, a se înţelege din priviri; 
d. folclor popular, lihnit de foame. 

226. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. albaiulian, hurezean, ialomiţan, giurgean; 
b. albaiulian, craiovean, gorjean, harghitean; 
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c. târgjian, ieşian, humoran, giurgiuvean; 
d. târgujian, alba-iulian, hargitan, ieşan. 

227. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. vasluian, timişian, topliţean, păşcănian; 
b. făgărăşan, timişean, topliţan, paşcanean; 
c. făgărăşean, câmpulungean, harghitean, buzoian; 
d. făgărăşean, timişean, câmpulungan, păşcănian. 

228. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. doljean, băimărean, sătmărean, dornean, slobozean; 
b. doljan, băimărean, sătmărean, vatradornean, slobozian; 
c. doljan, băimăran, sătmăran, dornean, slobozian; 
d. doljean, băimăran, sătmărean, vatra-dornean, slobozean. 

229. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. târgmureşan, sânnicolez, lungean, ieşan; 
b. târgumureşean, sânnicolean, satulungean, ieşean; 
c. târgumureşan, sânnicolean, satulungean, ieşan; 
d. târgu-mureşan, sânicolean, satu-lungean, ieşean. 

230. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. orşovean, petroşănean, negru-vodean, huşan; 
b. păşcănean, petroşenean, orşovian, târgjian; 
c. păşcănian, petroşănean, huşean, sighişoran; 
d. târgujian, sighişorean, negruvodean, huşean. 

231. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. afganistanez, andaluzian, parizian, tokiot;  
b. newyorkez, cairot, cipriot, ivorian; 
c. afganistanez, angolez, andorrian, parizian; 
d. newyorkez, tokiez, andaluz, cipriot. 

232. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. costarican, genovez, cubanez, budapestan, madrilen;  
b. bordelean, costaricanez, neozeelandez, guinez; 
c. yemenit, papuaş, panaman, bordeuxan; 
d. bordelez, yemenez, budapestean, madrilen. 

233. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. groenlandian, jamaican, luxemburghez, peruan, panaman; 
b. groenlandez, jamaican, luxemburghez, peruvian, panamez; 
c. costarican, budapestean, peruvian, groenlandian; 
d. groenlandez, panamez, costarichez, budapestean. 

234. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. reşiţan, măgurean, dornean, slătinean; 
b. turdan, reşiţean, turnmăgurean, vatradornean; 
c. roşiorean, romaşcan, pietrean, malgaş; 
d. roşioran, romaşcan, dornean, slătinean. 

235. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
a. făgărăşan, pietrean, călărăşan, sinaian, miercuran; 
b. făgărăşean, piatra-nemţean, călărăşean,sinaiot, miercurean; 
c. făgărăşean, pietrean, călărăşean, sinaiot, miercurean; 
d. făgărăşan, pietrean, călărăşean, sinaiot, miercuran. 

236. Este corect acordul din enunţul: 
a. Scaunul şi gardul au fost mutaţi în altă parte. 
b. Podul şi gardul sunt însoriţi. 
c. Pantoful şi ciorapii sunt albe. 
d. Ochiul şi obrajii sunt  neatinşi. 

237. Este corect acordul din enunţul: 
a. Podul şi gardul sunt văruite. 
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b. Dulapul şi scaunul sunt văruiţi. 
c. Un scaun nou şi un tablou vechi au fost aduşi în cameră. 
d. Băieţii şi fetele sunt fericite. 

238. Este corect acordul din seria: 
a. mama al cărei buletin, dicţionarul  ale  cărui  cuvinte; 
b. străina ai căror însoţitori, apartamentul  ai căror proprietari; 
c. lampa  a căror  pâlpâiri, soldatul  al cărei cască; 
d. casa  a cărui curte, verişorul al cărui frate. 

239. Sunt corecte toate acordurile din seria: 
a. maşina  al  cărui claxon, profesoara  al cărei elev; 
b. secretara ai căror colegi, angajatul  ai  căror  şefi; 
c. masa  ale căror picioare, apa ale  cărei valuri; 
d. profesoara  a cărei carte, adolescentul  a cărui  vacanţă. 

240. Este corect acordul din enunţul: 
a. Am sunat-o pe vecina  ai căror copii m- au deranjat. 
b. Poarta  a cărei  culoare  este verde închis  e a ta? 
c. Maşinile  ale  căror  claxon e puternic  sunt ale mele. 
d. Grădinile  ale căror  parfum  umple aerul sunt îngrijite. 

241. Sunt corecte toate acordurile din seria: 
a. aceleiaşi  Marii, adresa  lui Florin şi a lui Mihai,datorită intenţiilor şi comportamentului; 
b. aceleiaşi  Marie, adresa  lui Florin  şi a lui Mihai,datorită intenţiilor şi a comportamentului; 
c. copacului  cel mic, datorită intenţiilor şi comportamentului, aceleiaşi  Marie;  
d. copacului celui mic, frământările permanente a  prietenului. 

242. Este corect acordul adjectivului din structurile: 
a. ritmul melodiei  compusă de Radu, elevilor  cei silitori; 
b. adierii uşoare de vară  prezente de alaltăieri; copiilor celor ascultători; 
c. încheierea unei etape şi începerea alteia   nouă; canapelelor cele negre; 
d. în centrul metropolei  franceză; vecinului celui nou. 

243. Este corect acordul din structurile: 
a. nu fac faţă cererii mare de marfă; expoziţiei semnată de Tudor; 
b. în aşteptarea unei conferinţe susţinută de…, lansarea cărţii editate de…; 
c. pe fondul stării de urgenţă declarată de…, autorului cel nou;  
d. explicaţia rupturii aparute între noi, autorului celui nou. 

244. Sunt corecte toate acordurile din varianta: 
a. Cafelele e cam mult. 
b. Merele îmi ajung. 
c. Kilometri alergaţi e foarte bine. 
d. Exemplarele acestea e suficient. 

245. Sunt scrise corect  toate cuvintele din seria: 
a. a plecat numai decât; odată şi odată tot vine el; el vrea, de asemenea; 
b. a plecat numaidecât; odată şi odată tot vine el; el vrea, de asemenea; 
c. a plecat numaidecât; o dată şi o dată tot vine el; el vrea, deasemenea; 
d. a plecat numai decât; odată şi odată tot vine el; el vrea, deasemenea. 

246. Sunt scrise corect  toate cuvintele din seria: 
a. ai procedat de-a-ndoaselea, demult cânta mai frumos, în afară de ea,nu  a venit altcineva; 
b. ai procedat de-a-ndoase-lea, de mult cânta mai frumos, înafară de ea, nu a venit alt cineva  ; 
c. ai procedat de-a-ndoasă-lea, demult cânta mai frumos, în afară de ea,nu  a venit altcineva; 
d. ai procedat  dea-ndoaselea, demult cânta mai frumos, înafară de ea,nu  a venit altcineva. 

247. Sunt scrise corect  toate cuvintele din seria: 
a. carevasăzică, a minţit; cred, totodată; de altminteri, nu m-a anunţat; 
b. care va să zică, a minţit; cred, tot odată; de altminteri, nu m-a anunţat; 
c. careva să zică, a minţit; cred, totodată; de altminteri, nu m-a anunţat; 
d. care vasăzică, a minţit; cred, tot odată; de alt-minteri, nu m-a anunţat. 

248. Sunt scrise corect primele cuvinte ale fiecărei perechi din seria: 
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a. jurisconsult/juristconsult, proprietate/propietate, preşedenţie/preşedinţie, primului-ministru/prim-ministrului; 
b. jurisconsult/juristconsult, proprietate/poprietate, preşedinţie/preşedenţie, prim-ministrului/primului ministru; 
c. juristconsult/jurisconsult, propietate/proprietate, preşedinţie/preşedinţie, prim-ministrului/primului-ministru; 
d. jurisconsult/juristconsult, poprietate/propietate, preşidinţie/președenție, prim-ministrului/primului ministru. 

249. Sunt scrise corect primele cuvinte ale fiecărei perechi din seria: 
a. să aibă/să aibe, bunăvoinţă/bună-voinţă, trancede/transcende, delicvent/delincvent, a escorta/a excorta; 
b. să aibă/să aibe, bună-voinţă/bunăvoinţă, transcende/trancede, delicvent/delincvent, a excorta/a escorta; 
c. să aibă/să aibe, bunăvoinţă/bună-voinţă, transcende/transcede, delincvent/delicvent, a escorta/a excorta; 
d. să aibă/să aibe, bună-voinţă/bunăvoinţă, transcede/transcende, delincvent/delicvent, a escorta/a excorta. 

250. Sunt corect folosite primele cuvinte ale fiecărei perechi din enunţurile: 
a. Două bande/benzi de hoţi au atacat banca; Au pătruns multe mase de curenţi/curenturi reci; 
b. Două benzi/bande de hoţi au atacat banca; Au pătruns multe mase de curenţi/curenturi reci; 
c. Două bande/benzi de hoţi au atacat banca; Au pătruns multe mase de curenturi /curenţi reci; 
d. La şedinţă au fost prezentate mai multe rapoarte/raporturi de activitate; Acest motor funcţionează în patru 

timpuri/timpi. 
 
Itemi cu valoare de 5 puncte 
251. Sunt corecte enunţurile din seria: 

a. Nu  i-am anunţat pe toţi pălăvrăgiii.; Fugi-ţi când sună alarma! 
b. Nu i-am invitat pe colegii sobrii.;Pune-ţi-vă centurile! 
c. Nu i-am invitat pe  toţi pălăvrăgiii.;Puneţi-vă  centurile! 
d. Fugi-ţi  când sună alarma! ;Nu i-am invitat pe colegii  sobri. 

252. Sunt corecte toate acordurile numeralelor din seria: 
a. douăzeci şi unu de facultăţi; şaptezeci şi unu de instituţii; 
b. o sută optzeci şi una de lei, doisprezece grade; 
c. doar douăsprezece mii de membri, douăsprezece luni; 
d. de la unu la zece etape; cincizeci şi doi de focare de gripă. 

253. Este corect acordul din enunţul: 
a. Copiilor înseşi le-a cumpărat o carte. 
b. Tu însuşi ai spus-o. 
c. Mie înşişi nu mi-a trecut prin minte aşa ceva! 
d. Tu însăţi ţi-ai cumpărat bijuterii? 

254. Sunt corecte toate acordurile din seria: 
a. fetei înseşi, mie însăşi; 
b. mama însăşi, profesorii înşişi; 
c. copilul înşişi, tu înseţi; 
d. colegii înşişi, mie înşimi. 

255. Sunt corecte toate acordurile din seria: 
a. oamenii ai căror case; fetei cea bună; 
b. nouă însumi, ei însuşi, lor însele; 
c. lucrările elevilor cei mai buni, ochii fetelor cele frumoase; 
d. casele ale căror ferestre, masa ale cărei picioare. 

256. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Amândoi fii s-au întors. 
b. Toţi oamenii asprii au autoritate. 
c. Aceşti aştri sunt strălucitori. 
d. Ochii ei negrii erau misterioşi. 

257. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Câţi elevi au lipsit nemotivaţi? 
b. Tezele studenţilor aceştia s-au rătăcit. 
c. Deplângem dispariţia dragii şi sensibilei noastre vecină. 
d. Numai cei sobri mă înţeleg. 

258. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. E îmbucurător să aflii aşa ceva! 
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b. Dacă te afli la chioşc,vei putea citii pe afiş. 
c. Reluăm aceeaşi problemă repetată  mereu. 
d. Socrii mei nu sunt aspri. 

259. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Ţi-am spus că mi-ar plăcea să ne vedem. 
b. Ştii că pe mine te poţi bizuii! 
c. A un se lăsa la îndemâna copiiilor! 
d. Îmi plac şi ochii albaştrii, şi cei negrii. 

260. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Voi reinventa din nou o soluţie 
b. Pe Internet v-a putea citi oricine. 
c. Vom cumpăra al o mielea bilet. 
d. Oricine vroieşte, poate participa. 

261. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Mi-ar place să fi mai bine voitor. 
b. Mi-a plăcut enorm filmul care l-am văzut! 
c. Ştim care sunt cei mai pricepuţi geamgiii din oraş. 
d. Voiam să înţeleg ceea ce mi-a transmis. 

262. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Vroiam să ne fii înţeles mai bine. 
b. Şterge-ţi-vă pe picioare! 
c. Nu vă şterge-ţi cu acest prosop! 
d. Spusu-ţi-am vreodată câtă încredere am în tine? 

263. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală:  
a. Noi reluasem deja cântecul când ne-ai făcut semn. 
b. Voi făcuseţi tot ce v-am cerut când am plecat. 
c. Fii mai atentă, nu mi-ar  plăcea să păţeşti ceva! 
d. Ce-s cu florile astea ofilite? 

264. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. A avut un beneficiu de 10 procente la sută. 
b. Hotărâserăm să ne întâlnim la 7. 
c. Vom sosii la ora stabilită. 
d. Am văzut elevul a cărei mamă a depus plângere. 

265. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Sunt nereguli în respectarea actelor normative şi ale hotărârilor luate. 
b. Se întâlnesc reprezentanţii ai peste 100 de state. 
c. Mă dor ca niciodată ochii! 
d. Nu se merită să faci acest efort! 

266. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Grija pentru părinţi şi copii au atras multe asociaţii umanitare. 
b. Niciunul dintre ei nu hotărăsc singuri. 
c. Sunt cozi imense la ghişeele de încasare ale alocaţiilor. 
d. Elevii a căror opinie a contat sunt puţini. 

267. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Îţi trimit aceste flori cu prilejul Crăciunului şi ale zilei tale de naştere.  
b. Criteriul de clasificare al dificultăţilor este cunoscut. 
c. Mă tem de asprii mei socrii. 
d. Socrii noştri sunt cumsecade. 

268. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Nu  mai mi-a venit să învăţ. 
b. Maria  cam s-a supărat. 
c. Am  decât un examen luna aceasta. 
d. I-am anunţat pe câţiva membri. 

269. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
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a. S-au privatizat douăzeci întreprinderi. 
b. Ca şi coleg, îl susţin necondiţionat; 
c. Copilul căruia i-am dat cartea, a dispărut cu ea. 
d. Aceasta este echipa ale căror iniţiative sunt apreciate. 

270. Alege enunţul în care nu există nicio greşeală: 
a. Pleci or rămâi? 
b. Au venit toţi, şi inclusiv prietenii surorii lui. 
c. Venii şi eu la timp cu mari eforturi, dar  nu veni el. 
d. Vin-o la petrecere şi zii un cântec de la noi! 

271.  Alege enunțul în care nu există nicio greșeală: 
a. A fost o hotărâre trecătoare şi pasageră. 
b. Cromatica acestei culori este prea violentă. 
c. I-a fost fatală ultima hemoragie de sânge. 
d. Procesul s-a rejudecat. 

272. Câte greşeli conţine textul ,,E un om integruu, care îl cunosc prea bine: nici nu-l poţi mituii şi nu aceptă 
nici o întervenţie din partea nimănui care ar dorii să-l ajute”: 
a. 6 greşeli; 
b. 5 greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. 8 greşeli. 

273. Câte greşeli conţine textul ,,Nu mă încumetez să rezolv exerciţiul, ştind prea bine că nu-s în deajuns de 
priceput cum sunt alţii”: 
a. 2 greşeli; 
b. 6 greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. 5 greşeli. 

274. Câte greşeli conţine textul ,,Chiar eu însumi am afimat că toţi codrii noştrii sunt frumoşi, dar nu ştim să 
protejăm aceşti codrii”: 
a. 3 greşeli; 
b. 4 greşeli; 
c. 2 greşeli; 
d. 5 greşeli. 

275. Câte greşeli conţine textul ,,A fost bolnav, dar însă, cu eforturile făcute de el însăşi, a terminat absolvirea 
liceului cu note mari”: 
a. 4 greşeli; 
b. 2 greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. o greşeală. 

276. Câte greşeli conţine textul ,,Întrebarea care am pus-o la profesorul care a venit a fost clară, întru cât se 
referea la legiferarea acelei legi care face să poată fi posibil transferul în cursul anului”: 
a. 5 greşeli; 
b. 7 greşeli; 
c. 2 greşeli; 
d. 3 greşeli. 

277. Câte greşeli conţine textul ,,Oamenii ai căror dorinţe se împlinesc sunt cei care cred  un procent de 
100% în ei însuşi, demni de aşi scrie autobiografia propriei vieţi”: 
a. 5 greşeli; 
b. 4 greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. 2 greşeli. 

278. Câte greşeli conţine textul ,,Nemaiauzindu-se şi nemaivăzându-se o astfel de atitudine, toţi ipohondri au 
făcut ochii mari şi, deasemenea, au crezut că, din potrivă, omul acela se prefăcea”: 
a. 2 greşeli; 
b. 6 greşeli; 
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c. 3 greşeli; 
d. o greşeală. 

279. Câte greşeli conţine textul ,,Aceşti ochi albaştri seamănă cu nişte aştrii strălucitori care-şi cern lumina 
peste codrii întunecaţi”: 
a. o greşeală; 
b. două greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. nicio greşeală. 

280. Câte greşeli conţine textul ,,Toţi copiii noştrii s-au supărat de fiecare dată când am fost asprii cu ei sau 
când i-am comparat cu alţi elevi care au devenit  iluştrii”:  
a. 3 greşeli; 
b. 2 greşeli; 
c. 4 greşeli; 
d. o greşeală. 

281. Câte greşeli conţine textul ,,Graţie celor ce ne-au ajutat direct, dar şi a celor mulţi din umbră, am reuşit 
să rezistăm, dar sfaturile profesoarei înşişi numai au nicio valoare în ochii noştrii”: 
a. 5 greşeli; 
b. 3 greşeli; 
c. 4  greşeli; 
d. o greşeală. 

282. Câte greşeli conţine textul ,,Cartea da-tu-mi-s-a numai ieri şi o voi înapoia-o săptămâna viitoare acestei 
deosebit de apropiată prietenă a mea”:  
a. o greşeală; 
b. 5 greşeli; 
c. 4 greşeli; 
d. 2 greşeli. 

283. Câte greşeli conţine textul ,,Situaţia cea mai frecvent întâlnită este aceea de abandon şcolar, iar una 
dintre problemele largi dezbătute este legiferarea unor legi controversate”: 
a. o greşeală; 
b. 3 greşeli; 
c. 2 greşeli; 
d. 4 greşeli. 

284. Câte greşeli conţine textul ,,Deşii a isbucnit în plâns, nu a reuşit nici decum să se facă agreeat”:  
a. 2 greşeli; 
b. 4 greşeli; 
c. 3 greşeli; 
d. 5 greşeli.  

285. Câte greşeli conţine textul ,,Fumurii ochelari din moda actuală care i-am văzut nu mă încântă, deşi tinerii 
mândrii sunt înebuniţi după aceşti ochelari fumurii”: 
a. 4 greşeli; 
b. 3 greşeli; 
c. 2 greşeli 
d. o greşeală. 

286. Expresia ,,fiat lux” înseamnă: 
a. să fie lux! 
b. să fie lumină! 
c. ai încredere în lumină! 
d. e prea multă lumină! 

287. Expresia ,,fiat justitia, pereat mundus!” înseamnă: 
a. să se facă dreptate, chiar de-ar pieri lumea! 
b. dacă se face dreptate, piere toată lumea! 
c. dacă s-ar face dreptate, mulți ar pieri! 
d. ai încredere în justiţie, altfel lumea va pieri! 

288. Sintagma ,,ad libidum” înseamnă: 
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a. după plac, oricum; 
b. la început; 
c. la limită; 
d. aveţi grijă! 

289. Expresia ,,castigat ridendo mores” înseamnă: 
a. râzând, ai mai mult de câştigat; 
b. râzând, pedepsim moravurile; 
c. râsul atrage pedepse; 
d. câştigă râzând mai mult! 

290. Expresia ,,dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum” înseamnă: 
a. eu mă îndoiesc, eu pierd; pierd, dar asta e; 
b. mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist; 
c. exist, deci cuget; cuget pentru că aşa sunt eu. 
d. nu te îndoi, ci ai încredere! 

291. Expresia ,,deus ex machina” înseamnă: 
a. zeul e o maşinărie; 
b. soluţie salvatoare neateptată; 
c. existenţa lui Dumnezeu de dinaintea tehnicii; 
d. doi într-o maşină.  

292. Expresia ,,de iure” înseamnă: 
a. de drept, prin acţiunea legii; 
b. de aiurea;  
c. de nicăieri; 
d. iute. 

293. Expresia ,,dura lex,sed lex” înseamnă: 
a. dură, mi-e sete de dreptate; 
b. legea e aspră, dar e lege; 
c. legea durează, legea vorbeşte;  
d. lumina durează, lumina dezvăluie. 

294. Expresia ,,grosso modo” înseamnă: 
a. fel de a fi grosolan; 
b. în linii mari,sumar, fără a intra în amănunte; 
c. a modul grosolan; 
d. foarte amănunţit, detaliat.  

295. Expresia ,,cui prodest ?” înseamnă: 
a. cui foloseşte ?; 
b. cine este pentru  ; 
c. cine protestează ?; 
d. cine se opune ?. 

296. Expresia ,,sui generis” înseamnă: 
a. oamenii săi; 
b. în felul lui, special; 
c. după propriul generic; 
d. rudele sale. 

297. Expresia ,,verba volant, scripta manent” înseamnă: 
a. chiar dacă vorbele zboară, ele ramân scrise. 
b. vorbele zboară, scrisul rămâne; 
c. verbele zboară, dar rămân scrise; 
d. vorbeşte când mergi, scrie când te aşezi. 

298. Expresia ,,vox populi, vox Dei” înseamnă: 
a. glasul poporului nu poate fi glasul lui Dumnezeu; 
b. glasul poporului este glasul lui Dumnezeu; 
c. nici poporul, nici Dumnezeu; 
d. nu poporul, ci Dumnezeu. 
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299. Expresia ,,veni, vidi, vici” înseamnă: 
a. vino, vezi, ţine minte; 
b. am venit, am văzut, am învins; 
c. eu vin, tu vii, el vine; 
d. vino şi vezi aceste vicii.  

300. Expresia ,,pro domo sua” înseamnă: 
a. pentru propria cauză; 
b. a-şi urma drumul vieţii; 
c. prin sine însuşi; 
d. a fi tu însuţi. 
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