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5. Seria care conține numai derivate cu sufixe diminutivale
CONCURS DE ADMITERE ÎN UNITĂȚILE DE
este:
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL SESIUNEA SEPTEMBRIEa. vrăbiuță, delegație, motănel, tufiș
OCTOMBRIE 2021
b. cățel, ursuleț, mânuță, dințișor
c. băiețel, fluieraș, ghiozdănel, prăjiturică
Vicepreşedinte comisia de admitere
d. actoraș, grăsuț, mărgea, bunic
a S.M.S.J. „Petru Rareș” Fălticeni
6. Fac parte din aceeași familie lexicală toate cuvintele din
Colonel
seria:
IGNIA GABRIEL
a. alb, galben, verde, albastru
b. floricică, florar, florilegiu, inflorescență
COMISIA DE ADMITERE
c. părintesc, patern, parental, părintește
Lucrare scrisă la disciplinele
d. stea, steluță, înstelat, stea-de-mare
LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
7. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:
din cadrul etapei de verificare a cunoştinţelor
a. maiou, indentitate, delincvent, adversiune
b. maieu, indentitate, delicvent, aversiune
Varianta nr. 2
c. maiou, identitate, delicvent, advesiune
d. maiou, identitate, delincvent, aversiune
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt 8. Sensul corect al expresiei fata morgana este:
prevăzute patru variante de răspuns, notate cu litere de la a. la
a. frumusețe unică
d., din care una şi numai una reprezintă răspunsul corect.
b. miraj
Marcaţi cu semnul „X” pe foaia de răspuns, în dreptul
c. perfecțiune
numărului întrebării şi literei corespunzătoare pe care o
d. vrăjitoare
consideraţi răspuns corect.
9. Sinonimul cuvântului a tăgădui este:
Baraţi spaţiile rămase libere cu o linie orizontală.
a. a se îndoi
Întrebare
a
b
c
d
nr.
b. a amâna
Exemplu de completare
1
2
c. a nega
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe
d. a insista
semne „X” în dreptul unei întrebări, răspunsul nu este luat în
10. Enunțul care nu conține pleonasm este:
considerare.
a. Anul viitor se vor organiza alegeri electorale.
b. Mijloacele mass-media constituie o sursă de
Pe foaia de răspuns nu sunt admise ştersături,
informare.
modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în
c. Protagonistul principal al filmului este cățelul.
apreciere.
d. Catastrofa aviatică din Apuseni ne-a cutremurat.
11.
Sunt
compuse toate cuvintele din seria:
LIMBA ROMÂNĂ
a. Plafar, binecuvântare, printre, cumsecade
b. oriunde, bastonaș, întotdeauna, uneori
1. Fac parte din masa vocabularului toate cuvintele din
c. dumnealui, pianist, decolorat, alene
seria:
d. acasă, aritmic, sociolog, telecomandă
a. ipotenuză, circumstanță, catgut
12. Sunt corecte toate formele neologismelor din seria:
b. ipoteză, vecin, mamă
a. stress, șpray, a tranversa, repercursiune
c. cărturar, concis, limbă
b. stres, spray, a traversa, repercusiune
d. benevol, bun, accidental
c. ștres, șprey, a traversa, repercusiune
2. Cuvântul subliniat este folosit cu sens figurat în enunțul:
d. stres, spray, a transversa, repercursiune
a. Perdeaua cumpărată are un model interesant.
13. Există doar cuvinte derivate cu prefix în seria:
b. O perdea de nori a acoperit cerul.
a. improbabil, impostor, imponderabil, impecabil
c. Am cusut perdele și preșuri cu motive tradiționale.
b. nepermis, nedigerabil, neted, neștiință
d. Rochia pare a fi făcută din perdea.
c. dezamăgire, dezagregare, dezacord, dezactivare
3. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:
d. inechitabil, indirect, individual, indiscutabil
a. podoabă, bijuterie, decor
14.
Există
numai substantive colective în seria:
b. înșelător, versatil, amăgitor
a.
mulțime,
burghezime, țărănime, doime
c. dominație, independență, stăpânire
b. hoardă, ceată, stol, popor
d. nesemnificativ, insignifiant, detaliat
c. gașcă, aluniș, pietriș, băieți
4. Antonimul cuvântului obedient este:
d. gogoșărie, bostănărie, fierărie, bucătărie
a. neascultător
15.
Există
numai forme corecte de plural în seria:
b. liniștit
a. furtune, rucsace, bareme, acoperișe
c. supus
b. furtunuri, rucsacuri, baremuri, acoperișuri
d. indiferent

c. furtunuri, rucsacuri, bareme, acoperișuri
d. furtune, rucsaci, baremuri, acoperișe
16. Litera e este vocală în toate cuvintele din seria:
a. parcelă, parchet, uite, predicat
b. ceartă, vehicul, caiete, evident
c. gheată, anchetă, ceară, verigă
d. general, priveau, obiect, bancher
17. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:
a. func-ți-o-nar, ab-ro-ga, punc-tua-li-ta-te, fi-i-că
b. func-ți-o-nar, a-bro-ga, punc-tu-a-li-ta-te, fii-că
c. fun-cțio-nar, ab-ro-ga, pun-ctu-a-li-ta-te, fii-că
d. fun-cți-o-nar, a-bro-ga, punc-tu-a-li-ta-te, fi-i-că
18. Există numai cuvinte cu triftongi în seria:
a. vioară, leoaică, aripioară, veneai
b. zmeoaică, creioane, ceai, pleoape
c. aricioaică, mioară, inimioară, căprioară
d. uleioasă, lăcrămioară, tigroaică, leoarcă
19. Cuvântul ghiocel conține:
a. 7 litere și 4 sunete
b. 7 litere și 5 sunete
c. 7 litere și 6 sunete
d. 7 litere și 7 sunete
20. În seria strângeai, curios, camionagiu există:
a. doi diftongi, un triftong și un hiat
b. doi diftongi, două hiaturi
c. trei diftongi, un hiat
d. un diftong, un triftong, două hiaturi
21. Sunt corect accentuate cuvintele din seria:
a. furie, frânghie, vatman, complice
b. furie, frânghie, vatman, complice
c. furie, frânghie, vatman, complice
d. furie, frânghie, vatman, complice
22. Există numai cuvinte bisilabice în seria:
a. metrou, viață, idee, fiindcă
b. alean, ochios, astral, hiat
c. ideal, auriu, copac, patru
d. maree, alcool, baie, genial
23. Verbele: alerga, plecat-am, sta-vom, făcuse sunt, în
ordine, la timpurile:
a. perfect simplu, perfect compus, viitor, perfect
simplu
b. imperfect, perfect compus, viitor anterior, perfect
simplu
c. imperfect, perfect compus, viitor, mai-mult-caperfect
d. perfect simplu, imperfect, viitor anterior, mai-multca-perfect
24. Există numai prepoziții pentru cazul genitiv în seria:
a. peste, împotriva, îndărătul, potrivit
b. conform, dintre, dedesubtul, înapoia
c. contra, contrar, deasupra, grație
d. împotriva, îndărătul, dedesubtul, deasupra
25. În enunțurile: Unchiul meu este în oraș. Aș fi mers și eu
la cinematograf. Băiatul vecinului meu este student. verbul
a fi are următoarele valori:
a. predicativ, auxiliar, copulativ
b. copulativ, auxiliar, copulativ

c. copulativ, predicativ, auxiliar
d. predicativ, predicativ, auxiliar
26. Adjectivul din enunțul: Eleganta domnișoară este din
capitală. este:
a. nume predicativ, caz nominativ
b. subiect, caz nominativ
c. atribut adjectival, caz acuzativ
d. atribut adjectival, caz nominativ
27. În enunțul: Însuși dirijorul părea nedumerit de situația
creată. cuvântul subliniat este:
a. pronume nehotărât
b. pronume de întărire
c. adjectiv pronominal nehotărât
d. adjectiv pronominal de întărire
28. Există doar verbe de conjugarea I în seria:
a. citesc, are, căutai, primise
b. găuri, alegeam, prinde, desenau
c. dădeam, căută, ascultase, voi pleca
d. înțelegeam, iubea, participa, deschidea
29. Există doar pronume demonstrative în seria:
a. acela, ceva, aceasta, celălalt
b. același, acesta, cealaltă, aceluia
c. careva, acestea, aceluiași, acela
d. altul, ăstuia, celelalte, fiecare
30. Există un subiect multiplu în enunțul:
a. Pe aceste meleaguri au trăit cândva dacii.
b. Bunica a cumpărat de la piață roșii, morcovi și
ceapă.
c. Mâine și poimâine nu voi fi acasă.
d. Au fost odată un împărat și o împărăteasă fără
copii.
31. În enunțul: Un domn bine a dus cadouri copiilor de la
orfelinat. cuvântul subliniat este:
a. adverb de mod / complement circumstanțial de mod
b. adverb de mod / atribut adverbial
c. adjectiv / atribut adjectival
d. adjectiv / complement circumstanțial de mod
32. Există numai verbe la modul infinitiv în seria:
a. a duce, a trecut, a ajunge, a fi notat
b. a exagera, a admira, a funcționa, a dormi
c. a spus, a alimenta, a istorisit, aș vrea
d. a venit, ar trece, a balansa, a petrece
33. Este corect verbul la imperativ în enunțul:
a. Nu condu sub influența alcoolului!
b. Nu zi nimic dacă nu știi sigur!
c. Nu fă mizerie în casă!
d. Nu aduce străini la noi!
34. În enunțul: Comisia o să analizeze această situație.
verbul este conjugat la:
a. conjunctiv, prezent
b. conjunctiv, perfect
c. indicativ, viitor popular
d. indicativ, viitor anterior
35. În enunțul: O pasăre zboară, alta s-a așezat pe gard.
cuvântul subliniat este:
a. articol nehotărât
b. adjectiv pronominal nehotărât

c. numeral cardinal
d. pronume personal
36. Conține doar substantive defective de singular seria:
a. lapți, icre, câlți, șale
b. ochelari, oglinzi, fasole, ardei
c. făină, sânge, miere, unt
d. moaște, aplauze, ghilimele, zori
37. Cuvântul subliniat din enunțul: Veștile de acasă erau
minunate. este:
a. adverb de loc / complement circumstanțial de loc
b. adverb de loc / atribut adverbial
c. substantiv comun / complement circumstanțial de
loc
d. substantiv comun / atribut substantival prepozițional
38. Interjecția iată din enunțul: Iată rezultatele voastre! are
funcția sintactică de:
a. nume predicativ
b. complement direct
c. predicat verbal
d. nu are funcție sintactică
39. Seria care conține numai pronume personale este:
a. eu, tu, ei, al său
b. lui, vouă, nouă, al lor
c. tine, îl, ale voastre, o
d. te, a sa, îi, le
40. Există un verb la diateza reflexivă în enunțul:
a. În fiecare zi mă antrenez cu colegii mei.
b. Nu-i povesti mamei întâmplarea aceasta!
c. Îmi place să alerg prin parc.
d. Colegii m-au invitat la teatru.
41. Cuvântul un este numeral în enunțul:
a. Un copil a greșit, altul a rezolvat corect.
b. Am primit un penar cu multe creioane.
c. Am dăruit trei cărți și un stilou colegilor mei.
d. Pe perete era un păianjen uriaș.
42. Cuvântul subliniat în enunțul: Fierul de călcat este
stricat. este:
a. verb la supin / complement direct
b. verb la supin / atribut verbal
c. substantiv comun / atribut substantival prepozițional
d. adjectiv participial / atribut adjectival
43. În enunțul: Bineînțeles că voi trece examenul. cuvântul
subliniat este:
a. adverb de mod / complement circumstanțial de mod
b. adverb de mod / nume predicativ
c. adverb predicativ / predicat verbal
d. adverb predicativ / predicat nominal
44. Există numai conjuncții în seria:
a. și, dar, iar, de la, căci
b. fiindcă, sau, deci, ca să, iar
c. așadar, pentru că, ca să, care, nici
d. unde, iarăși, că, deși, doar
45. Substantivele din enunțul: Vom sărbători absolvirea
facultății la restaurantul Carpați. sunt, în ordine, în cazurile:
a. acuzativ, genitiv, acuzativ, nominativ
b. acuzativ, dativ, acuzativ, nominativ
c. nominativ, dativ, acuzativ, acuzativ

d. nominativ, genitiv, acuzativ, acuzativ
46. În enunțul: Ieri am spart paharul de cristal din vitrină.
există:
a. un complement și două atribute
b. trei complemente și un atribut
c. două complemente și două atribute
d. un complement și trei atribute
47. Este corect acordul pronumelui relativ în enunțul:
a. Acesta este pomul a cărui fructe îmi plac.
b. Fata ai cărei părinți au fost la ședință are doar note
mari.
c. Dintele a cărei rădăcină am tratat-o nu mă mai
doare.
d. Pârtiile ale cărei amenajare intră în sarcina noastră
sunt funcționale.
48. Există un pronume interogativ în enunțul:
a. Te-am întrebat ce s-a întâmplat.
b. Nu știu ce carte preferi.
c. Ce părere ai despre filmul acesta?
d. Ce s-a discutat la ședință?
49. În enunțul: Fata babei era mereu leneșă, morocănoasă
și invidioasă. numele predicativ este:
a. mereu
b. mereu leneșă
c. leneșă
d. leneșă, morocănoasă, invidioasă
50. Există o propoziție subordonată completivă directă
introdusă printr-un adverb relativ în fraza:
a. Știu cine este responsabil cu disciplina.
b. N-am văzut unde s-a dus.
c. Voi pleca unde îmi este mai bine.
d. Nu se știe unde ne vom petrece vacanța.
51. În fraza: Părinții mei sunt supărați pe mine pentru că nu
am respectat ce am promis. există următoarele propoziții:
a. principală, circumstanțială de cauză, completivă
indirectă
b. principală, circumstanțială de cauză, completivă
directă
c. principală, circumstanțială de scop, completivă
indirectă
d. principală, circumstanțială de scop, completivă
directă
52. În fraza: Gândul că ne vom întâlni cu prietenii mă
bucură enorm. există o subordonată:
a. completivă directă
b. completivă indirectă
c. atributivă
d. circumstanțială de cauză
53. În fraza: Îmi place să călătoresc și să descopăr lumea,
împreună cu prietenii. există:
a. propoziție principală și două propoziții subordonate
b. două propoziții principale și două propoziții
subordonate
c. propoziție principală și trei propoziții subordonate
d. două propoziții principale și o propoziție
subordonată

54. Prin expansiunea cuvântului subliniat în enunțul: Locul
de popas era foarte departe. se obține o subordonată:
a. subiectivă
b. atributivă
c. predicativă
d. circumstanțială de loc
55. Subordonata din fraza: Ar fi ideal să acordăm mai mult
timp familiei. este:
a. predicativă
b. completivă directă
c. subiectivă
d. completivă indirectă
56. Prin contragerea subordonatei din fraza: Se gândea
întruna unde ar putea găsi medicamentele recomandate. se
obține:
a. un complement circumstanțial de mod
b. un complement direct
c. un subiect
d. un complement indirect
57. În fraza: Tinerețea înseamnă să îndrăznești. există o
subordonată:
a. completivă directă
b. completivă indirectă
c. subiectivă
d. predicativă
58. În fraza: Sosirea și plecarea invitaților au fost gândite
atent pentru a nu omite detalii care să compromită
festivitatea. există:
a. două propoziții
b. patru propoziții
c. trei propoziții
d. cinci propoziții
59. Sunt scrise corect toate cuvintele din enunțul:
a. Prietenii noștrii și cei doi membrii ai echipajului ne
făceau semne de pe vas.
b. Prietenii noștri și cei doi membri ai echipajului ne
făceau semne de pe vas.
c. Prietenii noștrii și cei doi membri ai echipajului ne
făceau semne de pe vas.
d. Prietenii noștri și cei doi membrii ai echipajului ne
făceau semne de pe vas.
60. Este corect enunțul:
a. Am decât două sute de lei și îmi trebuiesc patru.
b. Nu am decât două sute de lei și îmi trebuiesc patru.
c. Am decât două sute de lei și îmi trebuie patru.
d. Nu am decât două sute de lei și îmi trebuie patru.
LIMBA ENGLEZĂ
61. My son is … top student at … University of Yale
a. the/a
b. -/c. a/the
d. a/62. How … money … the … got?
a. much/has/woman
b. much/have/womens

c. many/have/womans
d. many/has/women
63. … you meet them at the gym, tell them to drop me a
line.
a. Shall
b. Should
c. May
d. Would
64. ‘ Leave us alone!’, they asked us.
a. They asked us to leave us alone.
b. They asked us leaving them alone.
c. They asked us to leave them alone.
d. They begged us leaving them alone.
65. Can this camera … good photos?
a. achieve
b. take
c. do
d. make
66. He … highschool in 1988.
a. have graduated
b. was graduating
c. has been graduating
d. graduated
67. … her constant help, I wouldn’t have been able to raise
my child.
a. Unless
b. On condition that
c. But for
d. If it isn’t
68. It’s high time we … the answers.
a. should checking
b. checked
c. have checked
d. will check
69. If you don’t know what the word means, … in the
dictionary.
a. chase it up
b. find it out
c. search it out
d. look it up
70. He feared lest he … deceived.
a. shouldn’t be
b. should be
c. will be
d. will have been
71. Little … about the plot of that novel.
a. I remembered
b. do I remember
c. do I remind
d. I remind
72. The Physics teacher said that water … at 0℃.
a. frozed
b. has frozen
c. freezes
d. freezed
73. We need to concentrate … on the exam.
a. us

b. ourself
c. ours
d. ourselves
74. The English book and dictionary are on the table. You
may take … but leave … there.
a. the former/ the latter
b. the first/the latter
c. the first/ the second
d. the former/ the second
75. I could do with … advice if you would help me.
a. an
b. one
c. a piece
d. a piece of
76. By the time father … home from work, I … lunch.
a. will come/ will already have
b. will comes/ would already have
c. comes/ will already have had
d. will be/ will have already eaten
77. Let’s forget about the accident, … ?
a. shall we
b. don’t we
c. will you
d. shan’t we
78. It … that English … in many countries.
a. was known/ is spoked
b. is known/ is spoken
c. knows / is spoke
d. is knew/ is spoke
79. You swim far … than I do.
a. better
b. gooder
c. best
d. good
80. Whenever he … some free time, he goes … .
a. will have/ fishing
b. has/ to fish
c. had/ to fish
d. has/ fishing
81. Why are your eyes red? I …all day.
a. has cried
b. am being crying
c. have been crying
d. cryed
82. She is not used … rejected.
a. to be
b. to have
c. to beeing
d. to being
83. The little girl didn’t realize she was getting … into the
woods.
a. deeper and deeper
b. more deeper
c. the most deep
d. the deeper
84. My daughter is going to … this weekend.
a. have her hair cut

b. cutting her hair
c. cutted her hair
d. have cut her hair
85. … knows and uses these secrets will obtain everything
in life.
a. Whichever
b. Whatever
c. Whoever
d. Whenever
86. No sooner … the exam than my friends … to
congratulate me.
a. did I pass/came
b. I passed/had come
c. I had passed/ would come
d. had I passed/ came
87. Last night I … to bed … .
a. went/late
b. went/ lately
c. go/ late
d. go/ lately
88. When the police …. , tell … the truth !
a. will arrive/them
b. arrive/them
c. arrives/ it
d. will arrive/ her
89. I usually … late in the morning, but today I … up early.
a. sleep/ am waking
b. sleep/wake
c. am sleeping/am waking
d. sleep/waking
90. Everybody is afraid … something, … ?
a. from/aren’t they
b. of/isn’t he
c. to/isn’t it
d. of/aren’t they
PRECIZĂRI:
1. Timpul de lucru: 180 minute.
2. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct. Punctajul
maxim al lucrării scrise: 90 de puncte. Nota de promovare
a probei scrise este de minim 5.00. Nota finală se
constituie din punctajul obținut, la care se adaugă un punct
din oficiu (la punctajul obținut se adaugă 10 puncte din
oficiu, corespunzătoare notei 1.00).
3. Admiterea se face în limita numărului de locuri scoase la
concurs în ordinea strict descrescătoare a mediei
aritmetice obținute între nota la proba de evaluare a
performanței fizice și nota la proba de evaluare a
cunoștințelor.
4. În cazul existenţei pe ultimul loc a mai multor candidaţi cu
medii egale, departajarea lor se realizează folosind, în
ordine, criteriile menționate în Dispoziția DGMRU
II/13357/30.08.2021.
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