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Identificați varianta corectă de răspuns la următoarele întrebari:  
Itemi cu valoare de 2 puncte 
 

1. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. identitate, antepenultimul, proroc, prerie; 
b. indentitate, antepenultimul, prooroc, prerie; 
c. identitate, antipenultimul, proroc, preerie; 
d. indentitate, antipenultimul, prooroc, preerie. 

2. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. (a) ansambla, repercusiune, mostre, detaliat; 
b. (a) ansambla, repercursiune, monstre, detailat; 
c. (a) asambla, repercursiune, monstre, detailat; 
d. (a) asambla, repercusiune, mostre, detaliat. 

3.  Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. vehicol, caramea, mileu,itinerariu 
b. vehicul, caramea, mileu, itinerariu; 
c. vehicul, caramelă, milieu, itinerar; 
d. vehicol, caramela, milieu, itinerar.  

4. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. subînțeles, reîncărcare, reâmpadurire,sangvin; 
b. subînțeles, reîncărcare, reîmpadurire, sangvin; 
c. subânțeles, reâncarcare, reâmpadurire, sancvin; 
d. subânțeles, reâncarcare, reîmpadurire, sancvin. 

5. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. greșala, genuflexiune, desechilibru, tumultuos; 
b. gresală, genoflexiune, desechilibru, tumultos; 
c. greșeala, genoflexiune, dezechilibru, tumultos; 
d. greșeală, genuflexiune, dezechilibru, tumultuos. 

6. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. deșartă, sancțiune, finețe, licee; 
b. deșartă, sanțiune , fineță, liceie; 
c. deșearta,sanțiune, finețe, licee; 
d. deșearta, sancțiune, fineță, liceie. 

7. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. pamblică, prezumție, confort, renumerație; 
b. panglică, presumție, comfort, remunerație; 
c. panglică, prezumție, confort, remunerație; 
d. pamblică, prezumție, comfort, renumerație. 

8. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. somieră, ridicul, prozodie, nativ, ușe; 
b. somieră, ridicol, prozodie, nativ, ușă; 
c. somnieră, ridicol, prosodie, natif, ușă; 
d.  somnieră, ridicul, prosodie, natif, ușe. 

9. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. exclusiv, delincvent, respectuos, fiică; 
b. exclusiv, delicvent, respectos, fiică; 
c. esclusiv, delincvent, respectuos, fică; 
d. esclusiv, delicvent, respectos, fică. 

10. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. inopinat, siringă, fascicol, ruxac; 
b. inopinant, siringă, fascicul, rucsac; 
c. inopinant, seringă, fascicol, ruxac; 
d. inopinat, seringă, fascicul, rucsac. 
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11. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. pitorească, patrioată, grotescă, economă; 
b. pitorescă, patriotă, grotească, economă;  
c. pitorească, patriotă, grotescă, econoamă; 
d. pitorescă, patrioată, grotească, econoamă 

12. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. oblojală, gogoșărie, coșar, voluptos; 
b. oblojeală, gogoșărie, coșar,voluptuos; 
c. oblojală, gogoșerie, coșear,voluptuos; 
d. oblojeală, gogoșerie, coșear, voluptos. 

13. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. bineînțeles, binecunoscut, bunvenit;  
b. bine înțeles, binecunoscut, bun venit; 
c. bine înțeles, bine-cunoscut, bunvenit; 
d. bineînțeles, bine-cunoscut, bun venit. 

14. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. prim plan, după-masă, prim-rang, prim-ajutor; 
b. prim-plan, după masă, prim rang, prim ajutor; 
c. prim-plan, după-masă, prim rang, prim ajutor; 
d. prim plan, după masă, prim-rang, prim-ajutor. 

15. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. pescador, paleativ, ștofă, abțibild; 
b. pescator, paliativ, stofă, aptibild; 
c. pescator, paleativ, ștofă, apțibild; 
d. pescador, paliativ, stofă, abțibild. 

16. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. magazioner, grepfruit, greier, rugbi; 
b. magazioner, grepfrut, greier, rugby; 
c. magaziner, grepfrut, greiere, rugby; 
d. magazioner, grepfruit, greiere, rugbi.  

17. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. premisă, repaus, chiuvetă, proprietar; 
b. premiză, repaos, chiuvetă, propietar; 
c. premisă, repaus, ghiuvetă, proprietar; 
d. premiză, repaos, ghiuvetă, proprietar. 

18. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. orhideie, camee, violaceie, maree; 
b. orhidee, cameie, violacee, mareie; 
c. orhidee, camee, violacee, maree; 
d. orhideie, cameie, violaceie, mareie. 

19. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. lebărvurst, crenvurst, biscuit, sarma; 
b. lebărvurst, cremvuști, biscuite, sarma; 
c. lebarvurști, cremvuști, biscuit, sarmală; 
d. lebarvuști, crenvurst, biscuite, sarmală. 

20. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
a. afișier, fișier, firimitură, dumbravă; 
b. fișier, fișer, firmitură, dumbravă; 
c. afișer, fișer, firmitură, dunbravă; 
d. afișer, fișier, firimitură, dunbravă. 

21. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     radaruri, simptomuri, femure, conacuri; 
       b.     radaruri, simptomuri, femururi, conace; 
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       c.     radare, simptome, femure, conacuri; 
       d.     radare, simptome, femururi, conace. 

22. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     chibrituri, blazonuri, edemuri, curcubeie; 
       b.     chibrite, blazonuri, edeme, curcubeuri; 
       c.     chibrituri, blazoane, edeme, curcubeie; 
       d.     chibrite, blazoane, edemuri, curcubeuri. 

23. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     minarete, noroace, duete, abataje; 

b.     minarete, norocuri, dueturi, abatajuri; 
c.     minareturi, norocuri, duete, abataje; 

       d.     minareturi, nomroace, dueturi, abatajuri. 
24. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 

       a.     ghișeuri, accesuri, anteturi, limane; 
       b.     ghișee, accese, antete, limanuri; 
       c.     ghișeuri, accese, antete, limanuri; 
       d.     ghișee, accesuri, anteturi, limane. 

25. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     cătunuri, jubileuri, rodajuri, letopisețe; 
       b.     cătunuri, jubileuri, rodaje, letopisețuri; 
       c.     cătune, jubilee, rodajuri, letopisețuri; 
       d.     cătune, jubilee, rodaje, letopisețe. 

26. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     albușe, festinuri, așternuturi, evantaie; 
       b.     albușuri, festine, așternute, evantaie; 
       c.     albușe, festinuri, așternuturi, evantaiuri; 
       d.     albușuri, festine, așternute, evantaiuri. 

27. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     avataruri, caruseluri, puseuri, acatiste;  
       b.     avatare, carusele, pusee, acatisturi; 
       c.     avataruri, carusele, puseuri, acatiste; 
       d.     avatare, caruseluri, pusee, acatisturi. 

28. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     sfredeluri, scuare, firmanuri, tribinaluri;  
       b.     sfredele, scuaruri, firmane, tribunale; 
       c.     sfredele, scuaruri, firmanuri, tribunale; 
       d.     sfredeluri, scuare, firmane, tribunaluri. 

29. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     cimpoiuri, poleie, decolteuri, avize; 
       b.     cimpoaie, poleiuri, decolteie, avizuri; 
       c.     cimpoiuri, poleie, decolteuri, avizuri; 
       d.     cimpoaie, poleiuri, decolteuri, avize.  

30. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     baltaguri, balamale, bazine, bareme; 
       b.     baltaguri, balamali, bazinuri, baremuri; 
       c.     baltage, balamale, bazine, bareme; 
       d.     baltage, balamali, bazine, baremuri. 

31. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
       a.     muzee, banchete, balustrăzi, maneje;  
       b.     muzee, banchete, balustrade, manejuri; 
       c.     muzeuri, bancheturi, balustăzi, maneje; 
       d.     muzeuri, bancheturi, balustrade, manejuri. 

32. Sunt corecte toate formele de plural din seria: 
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       a.     barzi, bugete, bairamuri, baborduri;  
       b.     barde, bugete, bairame, baboarde; 
       c.     barde, bugeturi, bairame, baboarde; 
       d.     barzi, bugeturi, bairamuri, baborduri. 

33. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     antete/ anteturi, ansamble/ ansambluri, itemi/ itemuri; 
       b.     lăcașuri/ lăcașe, cătune/ cătunuri, edeme/ edemuri; 
       c.     antete/ anteturi, edeme/ edemuri, itemi/ itemuri; 
       d.     ansamble/ ansambluri, cătune/ cătunuri, edeme/ edemuri.  

34. Alege varianta în care ambele forme de plurar sunt admise din seria: 
       a.     conace/ conacuri, ghișee/ ghișeuri, aregaze/ aragazuri; 
       b.     madrigale/ madrigaluri, politeți/ politețuri, coarde/ corzi; 
       c.     politeți/ politețuri, arsenale/ arsenaluri, pusee/ puseuri; 
       d.     ghișee/ ghișeuri, pusee/ puseuri, chibrite/ chibrituri.  

35. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     duete/ dueturi, letopisețe/ letopisețuri, noroace/ norocuri; 
       b.     femururi/ femure, noroace/ norocuri, manejuri/ maneje; 
       c.     găluști/ găluște, cerdace/ cerdacuri, hamace/ hamacuri; 
       d.     duete/ dueturi, noroace/ norocuri, letopisețe/ letopisețuri. 

36. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     jubilee/ jubileuri, accese/ accesuri, blazoane/ blazonuri; 
       b.     limanuri/ limane, succese/ succesuri, active/ activuri; 
       c.     active/ actuvuri, jubilee/ jubilee, accese/ accesuri; 
       d.     amanete/ amaneturi, active/ activuri, ligheane/ lighene. 

37. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     baloți/ baloturi, ochene/ ocheane, politeți/ politețuri; 
       b.     convoaie/ convoiuri, imprimeuri/ imprimee, festivaluri/ festivale; 
       c.     ochene/ ocheane, festivaluri/ festivale, convoaie/ convoiuri; 
       d.     impremeuri/ imprimee, politeți/ politețuri, canate/ canaturi. 

38. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     noroace/ norocuri, festine/ festinuri, pasteluri/ pastele; 
       b.     maratoane/ maratonuri, ducate/ ducați, guturaie/ guturaiuri; 
       c.     scuaruri/ scuare, festine/ festinuri, țarini/ țarine; 
       d.     pasteluri/ pastele, monitori/ monitoare, făgașe/ făgașuri. 

39. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     avize/ avizuri, bareme/ baremuri, văgăuni/ văgăune; 
       b.     șampoane/ șamponuri, blazoane/ blazonuri, duete/ dueturi; 
       c.     torente/ torenți, monitori/ monitoare, grâne/ grâie; 
       d.     edeme/ edemuri, amanete/ amaneturi, madrigale/ madrigaluri. 

40. Alege varianta în care ambele forme de pluralsunt admise din seria: 
       a.     polee/ poleiuri, țintirime/ țintirimuri, hotele/ hoteluri; 
       b.     monitori/ monitoare, avize/ avizuri, cerebele/ cerebeluri; 
       c.     văgăune/ văgăuni, ghișee/ ghișeuri, accese/ accesuri; 
       d.     monitori/ monitoare, madrigale/ madrigaluri, țintirime/ țintirimuri. 

41. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     tuneluri/ tunele, robinete/ robineți, torente/ torenți; 
       b.     acatiste/ acatisturi, evantaie/ evantaiuri, matinee/ matineuri; 
       c.     suporți/ suporturi, ducate/ ducați, chibrite/ chibrituri; 
       d.     robinete/ robineți, cerdace/ cerdacuri, noroace/ norocuri; 

42. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise din seria: 
       a.     acatiste/ acatisturi, polee/ poleuri, flaute/ flauturi; 
       b.     baloți/ baloturi, nivele/ niveluri, esofage/ esofaguri; 
       c.     mopși/ mopuri, edeme/ edemuri, bareme/ baremuri; 
    

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE 
A: Bd. Expoziției, nr. 30 A, sector 1, București, 
T / F: +4 0372 249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu                                                                      
F : facebook.com/administratiepublica.eu 

5 

http://www.administratiepublica.eu/


 
                        

 

SCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

www.administratiepublica.eu  

d.     blazonuri/ blazoane, robinete/ robineți, vagăuni/ văgăune. 
43. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 

       a.     trașeii, mareii, igienii, fărâmei; 
       b.     tranșeei, mareei, igienei, fărâmei; 
       c.     tranșeei, mareei, igienei, fărâmii; 
       d.     tranșeii, mareii, igienii, fărâmei.  

44. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     corneei, cameei, mătăsii, lânii; 
       b.     corneii, cameei, mătasei, lânei; 
       c.     corneii, cameii, mătasii, lânei; 
       d.     corneei , cameii, mătasei, lânii. 

45. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     amplorii, cernelei, acneii, ideei; 
       b.     amploarei, cernelii, acneii, ideei; 
       c.     amplorii, cernelii, acneei, ideii; 
       d.     amploarei, cernelei, acneei, ideii.  

46. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     poienii, aleii, gărzii, onoarei; 
       b.     poienii, aleei, gardei, onoarii; 
       c.     poianei, aleii, gardei, onoarii; 
       d.     poianei, aleei, gărzii, onoarei;  

47. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     lenei, cinstei, bunei-stări, făinii; 
       b.     lenii, cinstii, bunăstarii, fainei; 
       c.     lenii, cinstii, bunei-stări, făinei; 
       d.     lenei, cinstei, bunăstării, făinii. 

48. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     ceței, milei, imaginei, floarei; 
       b.     ceții, milei, imaginii, florii; 
       c.     ceții, milii, imaginei, florii; 
       d.     ceței, milii, imaginii, floarei. 

49. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     cărnii, vulpei, tinereții, mierei; 
       b.     cărnei, vulpii, tinereței, mierii; 
       c.     cărnii, vulpii, tinereții, mierii; 
       d.     cărnei, vulpei, tinereței, mierei. 

50. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     mingii, justeței, primejdiei, monedei; 
       b.     mingiei, justeței, primejdii, monezii; 
       c.     mingii, justeții, primejdii, monezii; 
       d.     mingei, justeții, primejdiei, monedei. 

51. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     cenușii , amiezei, izbândei, oastei; 
       b.     cenușei, amiezii, izbânzii, oastei;  
       c.     cenușei, amiezei, izbândei, oștii; 
       d.     cenușii, amiezii, izbânzii, oștii. 

52. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     panglicei, ciocolatei, miriștei, vrajbii; 
       b.     panglicii, ciocolatei, miriștii, vrajbei; 
       c.     panglicii, ciocolații, miriștii, vrajbei; 
       d.     panglicei, ciocolății, miriștei, vrajbii. 

53. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     comenzii, ridichei, binefacerii, dulceții;  
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       b.     comandei, ridichei, binefacerei, dulceței; 
       c.     comenzii, ridichii, binefacerii, dulceții; 
       d.     comandei, ridichii, binefacerei, dulceței. 

54. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     deznădejdii, pajiștii, sacoșei, dobânzii; 
       b.     deznădejdii, pajiștei, sacoșii, dobândei; 
       c.     deznădejdei, pajiștii, sacoșei, dobânzii; 
       d.     deznădejdei, pajiștei, sacoșii, dobândei.  

55. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     plajei, pieței, avalanșei, volburei; 
       b.     plajei, pieții, avalanșei, volburii; 
       c.     plăjii, pieții, avalanșii, volburei; 
       d.     plăjii, pieței, avalanșii, volburii.  

56. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     serei, ordinei, promptitudinei, mânuirii; 
       b.     serii, ordinii, promptitudinii, mânuirei; 
       c.     serii, ordinei, promptitudinei, mânuirei; 
       d.     serei, ordinii, promptitudinii, mânuirii. 

57. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     prezicerii, intersecții, inocenții, ponderii; 
       b.     prezicerei, intersecției, inocenții, ponderei; 
       c.     prezicerii, intersecției, inocenței, ponderii; 
       d.     prezicerei, intersecții, inocenței, ponderei. 

58. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     locuinței, incantației, formațiunii, foarfecii; 
       b.     locuinții, incantații, formațiunei, foarfecii; 
       c.     locuinței, incantației, formațiunii, foarfecei; 
       d.     locuinții, incantații, formațiunei, foarfecei. 

59. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     cheii, cernelei, clientelii, fantasmii; 
       b.     cheii, cernelii, clientelei, fantasmei; 
       c.     cheiei, cernelii, clientelei, fantasmii; 
       d.     cheiei, cernelei, clientelii, fantasmei. 

60. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     ferestrei, matușii, friștii, euforiei; 
       b.     ferestrii, mătușei,friștei, euforiei; 
       c.     ferestrii, mătușii, friștii, euforii; 
       d.     ferestrei, mătușei,friștei, euforii. 

61. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     cămășii, cravatei, vergii, bunăvoinței; 
       b.     cămășii, cravății, vergii, bunăvoinței; 
       c.     cămașei, cravății, vergei, bunăvoinții; 
       d.     cămașei, cravetei, vergei, bunăvoinții. 

62. Sunt corecte formele de genitiv- dativ din seria: 
       a.     Bunei Vestirii, bunii-creșteri, bunei-cuviințe, bunii-credințe; 
       b.     Bunii Vestiri, bunei-creșteri, bunii-cuviințe, bunei-credințe; 
       c.     Bunei Vestiri, bunei-creșteri, bunei-cuviințe, bunei-credințe; 
       d.     Bunii Vestiri, bunei-creșteri, bunii-cuviințe, bunii-credințe.  

63. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     înștiințând , subliniind, defăimându-i, feliind;  
       b.     înștiințând, subliniind, defăimâdui, feliind; 
       c.     înștințând, sublinind, defăimându-i, feliând; 
       d.     înștințând, sublinind, defăimândui, feliând. 
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64. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 

       a.     părându-i-se, rupând-o, auzindo, asociând; 
       b.     părândui-se, rupând-o, auzind-o, asociind; 
       c.     părândui-se, rupândo, auzindo, asociânt; 
       d.     părându-i-se, rupând-o, auzind-o, asociind. 

65. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     fiindu-i, oferindu-i-se, edificândute, copiind; 
       b.     findui, oferindui-se, edificându-te, copiând;  
       c.     fiindu-i, oferindu-i-se, edificându-te, copiind; 
       d.     fiindui, oferindui-se, edificându-te, copiând. 

66. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     pariând, nemaiavând, înghenunchind, doborînd; 
       b.     pariind, ne mai având, îngenunchiind, doborînd; 
       c.     pariind, nemai având, îngenunchiind;doborând; 
       d.     pariind, nemaiavând, îngenunchind, doborând. 

67. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     creînd, agreînd, înviând, asociând; 
       b.     creând, agreând, înviind, asociind; 
       c.     creând, agreînd, înviând, asociind; 
       d.     creînd, agreând, înviind, asociând. 

68. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     împiedicând, împăturind, împădurind, îmbobocind;  
       b.     înpiedicând, împăturind, înpădurind, înbobocind; 
       c.     împiedicând, înpăturind, înpădurind, înbobocind; 
       d.     înpiedicând, împăturind, împădurind, îmbobocind. 

69. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     știindo, îmbrobodindul, devenind, dirijândui; 
       b.     știind-o, înbrobodindu-l, devenint, dirijându-i; 
       c.     știindo, îmbrobodindul, devenint, dirijândui; 
       d.     știind-o, îmbrobodindu-l, devenind, dirijându-i. 

70. Alegeți varianta care conține forma corectă de gerunziu: 
       a.     subțiind, curățând, asfixiindu-se, oferindu-i-se; 
       b.     subțiând, curățind, asfixindu-se, oferindui-se; 
       c.     subțiând, curățând, asfixiindu-se, oferindui-se; 
       d.     subțiind, curățind, asfixindu-se, oferindu-i-se. 

71. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     a plăcea, a încăpea, a revedea, a agrea; 
       b.     a place, a încape, a revedea, a agrea; 
       c.     a plăcea, a încape, a revede, a agreia; 
       d.     a place, a încăpea, a revede, a agreia. 

72. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     a înnegri, a înnobila, a îneca, a înnoda; 
       b.     a înnegri, a înobila, a înneca, a înoda; 
       c.     a înegri, a înobila, a îneca, a înnoda; 
       d.     a înegri, a înnobila, a îneca, a înoda. 

73. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     Zii tu! , Nu fi!, Fă-le acum!, Te du imediat! ; 
       b.     Zi tu!, Nu fii!, Făceți-le acum!, Te duce imediat!;  
       c.     Zice tu!, Fi! , Fă-le acum!, Te du imediat!; 
       d.     Zi tu!, Fii tu!, Fă-le acum!, Te du imediat! . 

74.   Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     striga-l-ar, striga-ne-va, strigatu-mă; 
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       b.     striga-lar, strigane-va, strigatu-mă; 
       c.     striga-l-ar, striga-ne-va, strigatu-m-a; 
       d.     striga-lar, strigane-v-a, strigatu-mă. 

75.  Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     lua-și-ar, închina-s-ar, veni-i-ar, vedea-l-ar; 
       b.     luași-ar, închinas-ar, venii-aș, vedea-l-ar; 
       c.     lua-și-ar, închinasar, venii-ar, vedea-l-ar; 
       d.     luași-ar, închina-sar, venii-ar, vede-l-ar. 

76. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     (el) descurajează, (el) afișează, (el) aranjează, (el) eșuează; 
       b.     (el)descurajează, (el) afișază, (el) aranjază, (el) eșuează; 
       c.     (el) descurajază, (el) afișează, (el) aranjază, (el) eșuază; 
       d.     (el) descurajază, (el) afișază, (el) aranjează, (el) eșuază. 

77. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     (ea) așază, (el) înșală, (el) se atașează, (el) trișează; 
       b.     (ea) așază, (el) înșală,(el) se atașază, (el) trișază; 
       c.     (ea) așează, (el) înșeală,(el) se atașază, (el) trișază;  
       d.     (ea) așează, (el) înșeală, (el) se atașează, (el) trișează. 

78. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.     (el) va venii numai decât, să fii cuminte; 
       b.     (el) v-a venii nu mai decât, să fi cuminte; 
       c.     (el) v-a veni numai decât,să fi cuminte; 
       d.     (el) va veni numai decât ,să fii cuminte. 

79. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
       a.      Fi mai onest!, Nu fii rău!, Fii mai puternic!; 
       b.      Fii mai onest!, Nu fii rău!, Fii mai puternic!; 
       c.      Fii mai onest!, Nu fi rău!, Fii mai puternic!; 
       d.      Fi mai onest!, Nu fi rău!, Fi mai puternic!. 

80. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
        a.     (tu) ai ști, (tu) ai vedea, ți-ar plăcea, ar dispărea; 
        b.     (tu) ai știi, (tu) ai vede, ți-ar place, ar dispare; 
        c.     (tu) ai ști, (tu) ai vedea, ți-ar place, ar dispare; 
        d.     (tu) ai știi, (tu) ai vedea, ți-ar plăcea, ar dispărea.  

81. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
        a.     ar scade, ar zăcea, ar întrevede, ar decădea;  
        b.     ar scădea, ar zăcea, ar întrevedea, ar decădea; 
        c.     ar scădea, ar zace, ar întrevedea, ar decade; 
        d.     ar scade, ar zace, ar întrevedea, ar decădea. 

82. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
        a.     va displăcea, va dispare, va revedea, va durea;  
        b.     va displace, va dispărea, va revede, va doare; 
        c.     va displace, va dispare, va revede, va doare; 
        d.     va displăcea, va dispărea, va revedea, va durea. 

83. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
        a.     să aibă, să devii, să ții, să vii, să știi, să fi fost; 
        b.     să aibe, să devii, să ți, să vie;să ști, să fi fost; 
        c.     să aive, să devi, să ții, să vii, să ști, să fii fost; 
        d.     să aibă, să devii, să ți, să vie, să știi, să fii fost. 

84. Alegeti varianta care conține numai forme corecte ale verbelor: 
        a.     (tu) întârzii, (tu) știi, (tu) deții, (tu) scrii, (tu) devii; 
        b.     (tu) întârzi, (tu) știi, (tu) deți, (tu) scri, (tu) devii; 
        c.     (tu) întârzi, (tu) ști, (tu) deții, (tu) scrii, (tu) devi; 
        d.     (tu) întârzii, (tu) ști, (tu) deți, (tu) scri, (tu) devi. 
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85. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
        a.     prodigios, inextricabil, ambiguu, inopinat, somptuos; 
        b.     prodijios, inecstricabil, ambigu, inopinant, somptuos; 
        c.     prodigios, inextricabil, ambigu, inopinant, somtuos; 
        d.     prodijios, inecstricabil, ambiguu, inopinant, somtuos. 

86. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
        a.     desuet, premisă, dizertație, detailat, perpetuu; 
        b.     desuet, premisă, disertație, detaliat, perpetuu; 
        c.     desuiet, premiză, disertație, detaliat, perpetu; 
        d.     desuiet, premiză, dizertație, detailat, perpetu. 

87. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
        a.     fantasmă, adversiune, corelatif, oximoron, prolix; 
        b.     fantazmă, aversiune, corelativ, oximorom, prolics; 
        c.     fantasmă, aversiune, corelativ, oximoron, prolix; 
        d.     fantazmă, adversiune, corelatif, ocsimorom, prolics. 

88. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
       a.     analoagă, amnezie, indemnizație, activuri, accese; 
       b.     analoagă, anmezie, îndemnizație, activuri, accesuri; 
       c.     analoagă, anmnezie, îndemnizație, active, accesuri; 
       d.     analoagă, amnezie, indemnizație, active, accese. 

89. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
       a.     compasiune, anestezie, amfitrion, bacnotă, afluență;  
       b.     conpasiune, anistezie, anfitrion, bacnotă, afluiență; 
       c.     compasiune, anestezie, amfitrion, bancnotă, afluență; 
       d.     conpasiune, anistezie, anfitrion, bancnotă, afluență. 

90. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
a.  complet, integruu, înfatuat, exil, superfluu, enfază; 
b.  complet, integru, infatuat, exil, superfluu, emfază; 
c.  complect, integru, infatoat, egzil, superflu, emfază; 
d.  complet, integruu, infatoat, egzil, superflu, enfază. 

91. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
a.  conform, tergiversare, splendoare, inpresionant, frecvență; 
b.  comform, tegiversare, splenduare, impresionant, fregvență; 
c.  conform, tegiversare, splenduare,  impresionant, fregvență; 
d.  conform, tergiversare, splendoare, impresionant, frecvență. 

92. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
a.  fastuos, laitmotiv, tardif, meritos, impunător; 
b.  fastos, laicmotiv, tardiv, merituos, inpunător; 
c.  fastuos, laitmotiv, tardiv, merituos, impunător; 
d.  fastos, laicmotiv, tardif, meritos, inpunător. 

93. Sunt scrise corect neologismele din seria: 
a.  filigran, ipohondru, peremptoriu, contingent, influență; 
b.  filigran, ipohondru, peremtoriu, contiget, influență; 
c.  filigram, ipocondru, peremtoriu, contingent, influiență; 
d.  filigram, ipocondru, peremptoriu, contigent, influența. 

94. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
       a.     L-am văzut o dată sau de două ori. ; ambii candidați ; colegii amândurora; 
       b.     L-am văzut odată sau de două ori. ; ambi candidați ; colegii amândorora; 
       c.     L-am văzut o dată sau de două ori. ; ambii candidați ;  colegii amândorora; 
       d.     L-am văzut odată sau de două ori. ; ambi candidați ; colegii amâdurora. 

95. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al optâlea paragraf, nouăsprezece file, primii admiși; 
b. al optulea paragraf, noăsprezece file, primi admiși; 
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c. al optâlea paragraf, noăsprezece file, primi admiși; 
d. al optulea paragraf, nouăsprezece file, primii admiși. 

96. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. celei de-a cincea zile, șaptesprezece ore, optsprezece milioane; 
b. celei de-a cincea zi, șaptisprăzece ore, optâsprezece milioane; 
c. celei de-a cincia zile, șaptesprăzece ore, optâsprezece milioane; 
d. celei de-a cincea zi, șaptisprezece ore, optsprezece milioane. 

97. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. întâi februarie, douăzeci și unu aprilie, douăzeci și trei mai; 
b. întăi februarie, doăzeci și una aprilie, douăzeci și trei mai; 
c. unu februarie, doi mai, douazeci și cinci noiembrie; 
d. unu februarie, cinci iunie, doisprezece august. 

98. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al patrusprezecelea, al cincispezecelea, al douăzeci și nouălea; 
b. al paisprezecelea, al cincispezecilea, al douăzeci și noulea; 
c. al paisprezecelea, al cincisprezecelea, al douăzeci și nouălea; 
d. al patusprezecelea, al cincisprezecilea, al douăzeci și noulea. 

99. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. împătrit, șasesprezece, al o sută cincelea, unșpe; 
b. împătrit, șaisprezece, al o sută cincilea, unsprezece; 
c. înpătrit, șase spre zece, al o sută cincilea, unsprezece; 
d. înpătrit, șaisprezece, al o sută cincilea, unșpe. 

100. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria: 
a. al mielea clasat, două zeci și unu, douăzeci de mii, tuspatru; 
b. al miilea clasat, douășiunu, douăj de mii, toți patru; 
c. al mielea clasat, douășiunu, douăj de mii, tuspatru; 
d. al miilea clasat, douăzeci și unu, douăzeci de mii, toți. 

 
 
Itemi cu valoare de 3 puncte 
101. Sunt invariabile adjectivele din seria: 
       a.    atroce, locvace,bej,turcoaz; 

                  b     cuminte, vivace, tare, cumsecade;     
                  c.    gata, roșu, cald, subțire; 
                  d.    roz, verde, gri, tulbure; 

102. Sunt invariabile adjectivele din seria: 
          a.   așa, tenace, albastru, mare; 
          b.   limpede, rece, sagace, dulce; 
          c.   asemenea, precoce, vivace, maro; 
          d.   iute, doldora, ditai, perspicace. 

103.  Sunt invariabile adjectivele din seria: 
        a.   anume, verde, iute, havan; 
        b.   tenace, rapace, roz, aievea; 
        c.   așa, moale, gri, atroce, mov; 
        d.   motrice, asemenea, eficace, otova. 
104. Sunt invariabile adjectivele din seria: 
        a.   sadea, tenace, vivace, clar; 
        b.   cumsecade, ferice, bej, indigo; 
        c.   feroce, extraordinar, ditamai, oliv; 
        d.   grena, roșu, cuminte, coșcogeamite. 
105. Nu au grade de comparație adjectivele din seria: 
        a.     superior, complet, însemnat, infim; 
        b.     principal, minim, mic, extrem; 
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        c.     inferior, suprem, veșnic, întreg; 
        d.     minor, cald, tulbure, viu. 
106.  Nu au grade de comparație adjectivele din seria: 
        a.     ultim, interior, suprem, colosal; 

    b.     minor, mărunt, real, expresiv; 
    c.     anterior, spațios, impresionat, generos; 
    d.     exterior, simplu, usiaș, gigant. 

 107. Nu au grade de comparație adjectivele din seria: 
        a.     suprem, maxim, demn, meditativ; 
        b.     absolut, mort, principal, posterior; 
        c.     major, minim, prim, însemnat; 
        d.     minor, anterior, optim, subțire. 
108.Nu au grade de comparație adjectivele din seria: 

            a.     novice, rotund, dulce, mare; 
            b.     infim, rău, cald, relativ, optim; 
            c.     fericit, bun, rece, desăvârșit; 
            d.     final, sumativ, complet, ulterior. 

109.Sunt corecte structurile cu numerale din seria: 
       a.     ambilor colegi, douăsprezece puncte, tustrei candidați, optzeci admiși; 
       b.     anbilor colegi, douășpe puncte, tustrei candidați, optzăci admiși; 
       c.     ambilor colegi, douășpe puncte, toți trei candidați, opzeci admiși; 
       d.     anbilor colegi, douăsprăzece puncte,  toți trei candidați, opt zeci admiși. 
110. Sunt corecte structurile cu numerare din seria: 
       a.     a o mia una concurentă, aport, înmiit,unspăzece grile, întâile premi 
       b.     a o mia una concurentă, aport înmiit, unsprezece grile, întâile premii; 
       c.     a omia una concurentă, aport îmiit, unșpe grile, întile premii; 
       d.     a omia una concurentă, aport îmiit, unșpe grile, întile premii. 
111. Sunt corecte structurile cu numerare din seria: 

    a.    douăzeci și șapte selectați, opinia celei de-a doua, trei sute patruzeci și nouă; 
    b.    douăzeci și șăpte selectați, opinia celii de-a doa, trei sute patruzeci și noă; 
    c.    două zeci și șapte selectați, opinia celii de-a doa, trei sute patruzeci și nouă; 
    d.    două zeci și șăpte selectați, opinia celei de-a doua, trei sute patruzeci și nouă. 

112. Sunt corecte structurile cu numerare din seria: 
       a.     al două sutelea respins, cei dintâi, a nouăzeci și unu pagină, câteșipatru; 
       b.     al douăsutelea respins, cei dintâi, a nouăzeci și una pagină, câteșipatru; 
       c.     al doăsutălea respins, cei din întâi, a nouăzeci și una pagină, câteșpatru; 
       d.     al douăsutălea respins,cei din întâi, a nouăzeci și unu pagină, câteșpatru. 
113.  Conține doar acorduri corecte: 
       a.     aceeași cursanți, aceleiași studente, acelorași participanți; 
       b.     aceiași cursanți, aceleiași studente, acelorași participanți; 
       c.     aceeași cursanți, aceleeași studentă, aceloraș participanți; 
       d.     aceiași cursanți, , aceleeași studentă, aceloraș participanți. 
114. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     colega fiicei mele cea mare, acela căruia îi place, se comportă ca orice elev; 
       b.     colega ficei mele cea mare, acela căreia îi plăcea, se conportă ca orce elev; 
       c.     colega fiicei mele celei mari, acela căruia îi plăcea, se comportă ca orice elev; 
       d.     colega ficei mele celei mari, acela căreia îi place, se conportă ca ori ce elev. 
115. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     eforturile de ridicare  ale nivelului calitativ ; în dreptul porții și al ferestrei; 
       b.     eforturile de ridicare a nivelului calitativ;  în dreptul porții și a ferestrei; 
       c.     eforturile de ridicare a nivelului calitativ; în dreptul porții și al ferestrei; 
       d.     eforturile de ridicareale nivelului calitativ; în dreptul porții și a ferestrei. 
116. Conține doar acorduri corecte: 
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       a.     caii de cursă ai hipodromului, omul de încredere a șefului; 
       b.     caii de cursă a hipodromului, omul de încredere al șefului; 
       c.     caii de cursă ai hipodromului, omul de încredere al șefului; 
       d.     caii de cursă a hipodromului, omul de încredere a șefului. 
117. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     copiii care i-a invitat anfitrionii; se află întruna din cărți ceea ce căutam; 
       b.     copii care i-au invitat amfitrionii; se află într-una din cărți ceia ce căutam; 
       c.     copii pe care i-a invitat anfotrionii; se află întruna din cărți ceia ce căutam; 
       d.     copiii pe care i-au invitat amfitrionii; se află într-una din cărți ceea ce căutam. 
118. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     acei simpli membri sunt ca propriii noștri fii; puținii care au fost; 
       b.     acei simplii membrii sunt ca proprii noștrii fi;, puțin care a fost; 
       c.     acei simpli membri sunt ca proprii noștri fii; puținii care au fost; 
       d.     acei simplii membrii sunt ca propriii noștrii fii; puțini care a fost. 
119. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     pădurile și poienile înverzite mă încânta; grație muncii și al pasiunii;  
       b.     pădurile și poienile înverzite mă încântau; grație muncii și  pasiunii; 
       c.     pădurile și poienile înverzite mă încântau;grație muncii și a pasiunii; 
       d.     pădurile și poienile înverzite mă încântă; grație muncii și pasiunii. 
120. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     iei totul de la viață, dilema sunt părinții lui, îți revin noi sarcini; 
       b.     ei totul de la viață, dilema sunt părinții lui, îți revine noi sarcini; 
       c.     iei totul de la viață, dilema este părinții lui, îți revin noi sarcini; 
       d.     ei totul de la viață,  dilema este părinții lui, îți revine noi sarcini. 
121. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     i-au dat elevului aceluia; elevei celei merituoase;sfârșitul acelei zile 
       b.     i-au dat elevului acela; elevei cele merituase;sfârșitul acelei zi 
       c .    i-a dat elevului acela; elevei celei merituase;sfârșitul acelei zi 
       d.     i-a dat elevului acela; elevei cele meritoase;sfârșitul acelei zile. 
122. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     ce-i cu atitudinile astea, aceia este fata asupra căreia te-ai orientat; 
       b.     ce-s cu atitudinile astea, aceia este fata asupra căruia te-ai orientat; 
       c.     ce-i cu atitudinile acestea, aceea este fata asupra căreia te-ai orientat; 
       d.     ce-s cu atitudinile astea, aceea este fata asupra căruia te-ai orientat. 
123. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     trandafiri ai căror mireasmă te fascinează;copacul al cărei frunziș căzuse; 
       b.     trandafiri a  căror  mireasmă te fascinează; copacul al cărui frunziș căzuse;         
       c.     trandafiri ai cărei mireasmă te fascinează; copacul a cărui frunziș căzuse;         
       d.     trandafiri a cărei mireasmă te fascinează; copacul al cărei frunziș căzuse. 
124.Conține doar acorduri corecte: 
       a.     ție înseți ți s-a propus; sunt unul dintre cei care ș-a dat seama; 
       b.     ție  însăți ți s-a propus; sunt dintre cei care și-au dat seama; 
       c.     ție înseți ți s-a propus;sunt dintre cei care și-au dat seama; 
       d.     ție  însăți ți s-a propus; sunt unul dintre cei care ș-a dat seama. 
125. Conține doar acorduri corecte: 
       a.     un grup de excursioniști au încercat să escaladeze munții; 
       b.     un grup de excursioniști a încercat să escaladeze munții; 
       c.     un grup de excursioniști au încercat să escaladeze munți; 
       d.     un grup de excursioniști a încercat să escaladeze munți. 
126. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
       a.     scrutin, calcar, fenomen, miros, aripă, sever; 
       b.     scrutin, calcar, fenomen, miros, aripă, sever; 
       c.     scrutin, calcar, fenomen, miros, aripă, sever; 
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       d.     scrutin, calcar, fenomen, miros, aripă, sever. 
127. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
       a.     hrisov, adică, avarie, caracter, doctoriță, regizor; 
       b.     hrisov, adică, avarie, caracter, doctoriță, regizor; 
       c.     hrisov, adică, avarie, caracter, doctoriță, regizor; 
       d.     hrisov, adică, avarie, caracter, doctoriță, regizor. 
128.  Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
       a.     butelie, bolnav, unic, dușman, Ostrov, trufaș; 
       b.     butelie, bolnav, unic, dușman, Ostrov, trufaș; 
       c.     butelie, bolnav, unic, dușman, Ostrov, trufaș; 
       d.     butelie, bolnav, unic, dușman, Ostrov, trufaș; 
129. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: 
       a.     revizor, simbol, tranzistor, cumul, taxi, redactor; 
       b.     revizor, simbol, tranzistor, cumul, taxi, redactor; 
       c.     revizor, simbol, tranzistor, cumul, taxi, redactor; 
       d.     revizor, simbol, tranzistor, cumul, taxi, redactor. 
130.Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
       a.     func-ti-o-nar; sa-van-tlâc; abs-tract; sculp-tor; 
       b.     fun-cți-o-nar; sa-van-tlâc; ab-stract; scul-ptor; 
       c.     func-ți-o-nar; sa-vant-lâc; ab-stract; sculp-tor; 
       d.     fun-cți-o-nar; sa-vant-lâc; abs-tract; scul-ptor. 
131. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
       a.     pust-nic; fii-că; aug-men-ta-tiv; i-ne-lat; 
       b.     pust-nic; fi-i-că; aug-men-ta-tiv; in-e-lat; 
       c.     pus-tnic; fi-i-că; a-ug-men-ta-tiv; in-e-lat; 
       d.     pus-tnic; fii-că; a-ug-men-ta-tiv; i-n-e-lat. 
132 Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 

a. ag-ro-nom, co-a-for, somp-tu-os, gla-u-com; 
b. a-gro-nom, coa-for, som-ptu-os, gla-u-com; 
c. a-gro-nom, coa-for, somp-tu-os, glau-com; 
d. ag-ro-nom, co-a-for, som-ptu-os, gla-com. 

133. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
a.     con-ven-țio-nal, bi-no-clu, jer-tfă, ar-ctic; 
b.     con-ven-țio-nal, bi-no-clu, jer-tfă, ar-ctic; 
c.     con-ven-ți-o-nal, bin-o-clu, jert-fă, arc-tic; 
d.     con-ven-ți-o-nal, bin-o-clu, jert-fă, arc-tic. 

134. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
a.     dis-con-ti-nu-u, dic-ți-o-nar, pe-hli-van, a-bro-ga; 
b.     dis-con-ti-nuu, dic-ți-o-nar, pe-hli-van, ab-ro-ga; 
c.     dis-con-ti nu-u, dic-țio-nar, peh-li-van, a-bro-ga; 
d.     dis-con-tinu, dic-țio-nar, peh-li-van, ab-ro-ga. 

135. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
a.     gang-ster, geo-gra-fi-e, vi-a-ța, vi-bra-ție; 
b.     gang-ster,  ge-o-gra-fi-e, via-ța, vi-bra-ți-e; 
c.     gan-ster, geo-gra-fi-e, via-ță, vib-ra-ți-e; 
d.     gan-gster, ge-o-gra-fi-e, vi-a-ță, vib-ra-ți-e. 

136. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
a.     su-biect, o-bi-ect, ti-gru, con-clu-zie, po-e-zi-e; 
b.     su-bi-ect, o-biect, tig-ru, con-clu-zi-e, po-e-zie; 
c.     su-biect, o-biect, ti-gru, con-clu-zi-e, po-e-zi-e; 
d.     su-bi-ect, o-bi-ect, tig-ru, con-clu-zie, po-e-zie. 

137. Sunt corect desparțite in silabe toate cuvintele din seria: 
a.     e-xact, a-tle-tism, ex-trem, mon-stru; 
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b.     ex-act, a-tle-tism, e-xtrem, mon-stru; 
c.     e-xact, at-le-tism,  e-xtrem, mo-nstru; 
d.     ex-act, at-le-tism, ex-trem, mo-nstru. 

138. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     nemaifrecventând, nemaiacordându-se, deviind; 
       b.     ne mai frecventând, ne mai acordându-se, deviând; 
       c.     nemai frecventând, ne mai acordându-se, deviind; 
       d.     nemai frecventând, ne mai acordându-se, deviând. 
139. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     a tăcea, a decade, a prevedea, a scade, a dispărea; 
       b.     a tace, a decadea, a prevede, a scade, a dispare; 
       c.     a tăcea, a decădea, a prevedea, a scădea, a dispărea; 
       d.     a tace, a decade, a prevede, a scădea, a dispare. 
140. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     a traversa, a cărăi, a subînțelege, a reîncărca; 
       b.     a tranversa, a cârâi, a subânțelege, a reâncărca; 
       c.     a traversa, a cârâi, a subînțelege, a reîncărca; 
       d.     a tranversa, a cărăi, a subânțelege, a reâncărca. 
141. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 

   a.     a împăduri, a înbrobodi, a înboboci, a împături; 
   b.     a împăduri, a îmbrobodi, a îmboboci, a împături; 
   c.     a înpăduri, a îmbrobodi, a înboboci, a înpaturi; 
   d.     a înpaduri, a înbrobodi, a îmboboci, a inpaturi. 

142. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     Să fii cuminte! ; Aș fi mers; 
       b.     Să-i dai albumul! ; Să fii mers; 
       c.     Să fi cuminte! ; Aș fii mers; 
       d.     Să-i fii dat albumul! ; Să fii mers. 
143. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     (el) înnoptează, (ea) înnoadă, (el) desnoadă, înnămolindu-ne; 
       b.     (el) înoptează, (ea) înnoadă,( el) deznoadă, înnămolindu-vă; 
       c.     (el) înnoptează, (ea) înnoadă, (el) deznoadă, înnămolindu-se; 
       d.     (el) înoptează, (ea) înnoadă, (el) desnoadă, înnămolindu-te. 
144. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     crează tu!; agrează tu!; nu creea tu!; nu agrea tu!; 
       b.     creează tu; agreiază tu!; nu creia tu!; nu agreia tu!; 
       c.     crează tu!; agreiază tu!; nu creia tu!; nu agreia tu!; 
       d.     crează tu!; agrează tu; nu crea tu!; nu agrea tu!. 
145. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     nu du!, nu bei!, nu pui! nu face!, nu crea!; 
       b.     nu duce!, nu bea!, nu pune!, nu fă!, nu crează!; 
       c.     nu du!, nu bea!, nu pui!, nu fă!, nu crează!; 
       d.     nu duce!, nu bea!, nu pune!, nu face!, nu crea!. 
146. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     va durea, va întrevede, va decadea, va crea; 
       b.     va doare, va întrevede, va decade, va creia; 
       c.     va durea, va întrevedea, va decădea, va crea; 
       d.     va doare, va întrevedea, va decade, va creia. 
147. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     eu venii, eu citii, eu primii, eu auzii,eu devenii; 
       b.     eu veni, eu citi, eu primi, eu auzii,eu deveni; 
       c.     eu veni, eu citii, eu primi, eu auzi,eu deveni; 
       d.     eu venii, eu citi, eu primii, eu auzii,eu devenii. 
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148. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     tu ai cădea, tu ai prevedea, tu ai scădea, tu ai putea; 
       b.     tu ai cade, tu ai prevede, tu ai scădea, tu ai putea; 
       c.     tu ai cădea, tu ai prevedea, tu ai scade, tu ai putea; 
       d.     tu ai cade, tu ai prevedea, tu ai scade, tu ai putea. 
149. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     mi-ar părea bine, ți-ar fi înorat privirea, i-ar încăpea în geantă; 
       b.     mi-ar părea bine, ți-ar fi înnorat privirea, i-ar încăpea în geantă; 
       c.     mi-ar pare bine, ți-ar fi înnorat privirea, i-ar încape în geantă; 
       d.     mi-ar pare bine, ți-ar fi înorat privirea, i-ar incape în gerantă. 
150. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: 
       a.     voi pictaseră-ți, tu creezi, el se așează, ei înșeală; 
       b.     voi pictaserăți, tu creiezi, el se așază, ei înșală; 
       c.     voi pictaseră-ți, tu creiezi, el se așează, ei înșeală; 
       d.     voi pictaserăți, tu creezi, el se așază, ei înșală. 
151.Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     zori, taclale, iele, urale, ghilimele; 
       b.     pui, muncitor, ghiveci, blugi; 
       c.     ochi, tăiței, baschet, cinste, vise; 
       d.     preliminarii, confetti, București, volei, moațe. 
152. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     zahar, mălai, nume, tei, prenume; 
       b.     plete, pantaloni, spaghete, ițari, măruntaie; 
       c.     sete, curaj, volei, ochelari, herghelie; 
       d.     ulei, marmeladă, câlți, iminei, moaste. 
153. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     seamă, plen, celibat, Alpi, Brașov; 
       b.     cinste, ochelari, zori, Bacău, curaj; 
       c.     condoleanțe, confetti, șale, tratative; 
       d.     cimbru, fotbal, rugby, foame, Pitești. 
154. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     Carpați, sânge, aplauze, iesle, spaimă; 
       b.     grâu, aromă, sclavagism, Ploiești, Snagov; 
       c.     unt, aur, voie, Suceava, tenis; 
       d.     zurgălai, moaște, pomeți, Bucegi, Ploiești. 
155. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     Carpați, funeralii, ochelari, varice; 
       b.     sete, Pegas, mazăre, mei, sânge; 
       c.     foame, bob, celibat, box, resort; 
       d.     lene, corector, plen, rouă, banc. 
156. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     căi, pui, ochi, arici, camee, nume; 
       b.     orhidee, maree, măruntaie, aluniș; 
       c.     coclauri, pomeți, potroace, iesle, Rusalii; 
       d.     cale, știri, tei, ceruri, puieți. 
157. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     cap, aur, argint, ghișeu, București; 
       b.     rechizite, zori, speze, iesle; 
       c.     stol, pietriș, balenă, elefant, platină; 
       d.     genunchi, ochi, directoare, pronume, nucet. 
158. Sunt defective de singular, toate substantivele din seria: 
       a.     mulțime, țânțar, cega, urale; 
       b.     frate, grupă, brădet, țânțar, ace; 
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       c.     stol, pietriș, aplauze, roi, cârd; 
       d.     represalii, plete, condoleanțe, aplauze. 
159.Sunt defective de plural, toate substantivele din seria: 
       a.     pace, oxigen, volei, contrasens, curaj; 
       b.     profil, arcuri, vină, handbal, tenis; 
       c.     rușine, făină,arc, voie, ardei; 
       d.     făget, baschet, puști, genunchi. 
160. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria: 
       a.     cinste, teamă, aur, arc, muncitor; 
       b.     jale, oină, orez, sete, sânge; 
       c.     onoare, apăraie, frică, mei; 
       d.     lene, volei, moaște, puiet. 
161. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria: 
       a.     bandă, aur, tufiș, arcuri, oină; 
       b.     blană, mestecăniș, fumăraie, frică; 
       c.     creștinism, unt, șah, spaimă, plen; 
       d.     frunziș, argint, vise, coardă, moțuri. 
162. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria: 
       a.     corector, element, trifoi, iederă, lână; 
       b.     ghiveci, ghid, alizee, ciocoi, celibat; 
       c.     rinichi, câlți, prenume, creștinism; 
       d.     cinste, socialism, spaimă, faimă, confort. 
163. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria: 
       a.     funcționărime, onoare, Ana, brânză, mazăre; 
       b.     fisc, contrasens, box, fidea, faimă; 
       c.     ochi, miriște, tufiș, seamă, Ilie, miere; 
       d.     aplauze, puet, măduvă, Prahova. 
164. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria 
       a.     aur, pace, ghilimele, claritate, aromă; 
       b.     linște, foame, ochelari, urale, voi; 
       c.     teamă, mazăre, cinste, voie, lene; 
       d.     difuzor, aplauze, tuia, fasole. 
165. Sunt defective de plural, toate substantivele din seria 
       a.     miere, clor, oină, vină, sete, foame; 
       b.     pui, orhidee, grâu, ochi, liniște; 
       c.     făget, apăraie, difuzoare, miriște; 
       d.     claritate, fisc, brădet, mulțime, stol. 
 166. Sinonimele cuvântului “fortuit” sunt: 
       a.     întâmplător, incidental; 
       b.     neprevăzut,neanunțat; 
       c.     forțat,silit; 
       d.     întărit,fortificat. 
167.Sinonimele cuvântului ”persuasiv”sunt: 
       a.     perseverent,insistent; 
       b.     evaziv,imprecis; 
       c.     convingător,elocvent; 
       d.     ambiguu,neclar. 
168. Sinonimele cuvântului ”lizibi” sunt: 
       a.     vizibil,evident; 
       b.     invizibil,nevăzut; 
       c.     indivizibil,nedespărțit; 
       d.     citeț,deslușit. 
169. Sinonimele cuvântului ”prerogativă” sunt: 
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a.  împuternicire,privilegiu; 
b.  delăsare,nepăsare; 
c.  pregatire specială,instruire; 

  d.     prevedere,intuiție. 
170. Sinonimele cuvântului ”circumstanță” sunt: 
       a.     împrejurare,conjunctură; 
       b.     compensare,echilibru; 
       c.     conlucrare,cooperare; 
       d.     condiționare,determinare. 
171. Sinonimele cuvântului „vindicativ” sunt: 
       a.     vindecător,curativ; 
       b.     răzbunător,ranchiunos; 
       c.     profitabil,rentabil; 
       d.     benefic,favorabil. 
172. Sinonimele cuvântului ”labil” sunt: 
      a.      lateral,lăturalnic; 
      b.      îndemânatic,propice; 
      c.      labirintic,întortocheat; 
      d.      schimbător,inconsecvent. 
173. Sinonimele cuvântului ”locvace” sunt: 
      a.     vorbăreț,limbut; 
      b.     locutor,vorbitor; 
      c.     locatar,chiriaș; 
      d.     locuitor,sălășluitor. 
174. Sinonimele cuvântului ”imanent” sunt: 
     a.      ineluctabil,inevitabil; 
     b.      excelent,remarcabil; 
     c.      intrinsec,lăuntric; 
     d.      inevitabil,iminent. 
175. Sinonimele cuvântului ”infatuat ” sunt: 
     a.      insiduos,perfid; 
     b.      indolent,nepăsător; 
     c.      îngâmfat,înfumurat; 

d.   insolent,obraznic. 
176. Sinonimele cuvântului ”oneros” sunt: 
     a.      omenos,agreabil; 
     b.      apasător,împovărător; 
     c.      visător,comtemplativ; 
     d.      onorabil,respectabil. 
177. Sinonimele cuvântului ”aberație” sunt: 
     a.      altercație,dispută; 
     b.      afirmație,mărturisire; 
     c.      abatere,deviație; 
     d.      inepție,absurditate. 
178. Sinonimele cuvântului ”omniscient” sunt: 
     a.      insistent,perseverent; 
     b.      atotștiutor,atotcunoscător; 
     c.      omniprezent,ubicuu; 
     d.      omnipotent,atotputernic. 
179. Sinonimele cuvântului ”lucrativ” sunt: 
     a.      performant,competitiv; 
     b.      lucrător,muncitor; 
     c.      funcționar,slujbaș; 
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     d.      profitabil,rentabil. 
180. Sinonimele cuvântului ”tolerant” sunt: 
     a.      indulgent,îngăduitor; 
     b.      temperat,moderat; 
     c.      exigent, pretențios; 
     d.      imparțial,obiectiv. 
181. Sinonimele cuvântului ”deferent” sunt: 
     a.     distinctiv,deosebit; 
     b.     emfatic,afectat; 
     c.     condescendent,respectuos; 
     d.     preocupat,îngrijorat. 
182. Sinonimele cuvântului ”veros„ sunt: 
     a.     necinstit,suspect; 
     b.     suspicios,bănuitor; 
     c.     dubios,îndoielnic; 
     d.     vehement,virulent. 
183. Sinonimele cuvantului ”a eluda” sunt: 
     a.     a limpezi,a clarifica; 
     b.     a dispărea un sunet,a suprima; 
     c.     a evita, a ocoli; 
     d.     a perverti,a corupe. 
184. Sinonimele cuvântului „corobora„ sunt: 
     a.     colabora,conlucra; 
     b.     relaționa,relata; 
     c.     susține,sprijină; 
     d.     conturează,accentuează. 
185. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.      angelic/ demonic, acord/ dezacord, moral/ imoral; 
    b.      a vorbi/ a tăcea, a plânge/ a suspina, deștept/ inteligent; 
    c.      temporal/ temporar, noroc/ șansă, fortuit/ întâmplător; 
    d.      real/ ireal, a monta/ a demonta, eminent/ iminent.  
186. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.      iluzie/ deziluzie, armonie/ discordie, glaciar/ glacial; 
    b.      teamă/ frică, real/ ireal, celest/ teluric; 
    c.      etern/ efemer, himeră/ realitate, adevărat/ imaginar; 
    d.      a tasa/ a taxa, a apropia/ a apropria, echilibru/ dezechilibru. 
187. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.     onorat/ dezonorat, continuu/ discontinuu, precis/ imprecis; 
    b.     rațional/ irațional, albastru/ alabastru, oral/ orar; 
    c.     ritmic/ aritmic, matur/ imatur, spaimă/ groază; 
    d.     organic/ anorganic, a emigra/ a imigra, robust/ firav. 
188. Conține doar. perechi de antonime seria: 
    a.     bil/ agil, accesibil/ inaccesibil, inființa/ desființa; 
    b.     albastru/ alabastru, afluent/ influent, certitudine/ incertitudine; 
    c.     apusean/ răsăritean, intern/ extern, înființa/ desființa; 
    d.     prăpastie/ genune, extravertit/ extrovertit, apus/răsărit. 
189. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.     ternitate/ efemeritate, flagrant/ fragrant, angoasă/ anxietate; 
    b.     optimism/ pesimism, glacial/ glaciar, solitar/ singuratic; 
    c.     opulent/ sărac, temporar/ temporal, receptoare/ difuzoare; 
    d.     eufonie/ cacofonie, penurie/ abundență, debitor/ creditor. 
190. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.     opulență/ bogăție, nocturn/ diurn, orininal/ originar; 
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    b.     stabilitate/ mobilitate, supraevaluare/ subevaluare, optimism/pesimism; 
    c.     amic/ inamic, anual/ anuar, calm/ liniștit; 
    d.     reverie/ visare, culpabilitate/ nevinovăție, iad/ paradis. 
191. Conține doar perechi de antonime seria: 
    a.     benefic/ malefic, tardiv/ timpuriu, tolerant/ intolerant; 
    b.     generos/ avar, sumbru/ posomărât, fidel/ credincios; 
    c.     demn/ nedemn, elogiu/ laudă, teamă/ frică; 
    d.     decent/ indecent, atlas/ atlaz, elogiu/ dispreț. 
192. Nu conține perechi de antonime seria: 
    a.     total/ parțial, cauzal/ cazual, dotă/ zestre; 
    b.     nevinovat/ culpabil, jertfă/ sacrificiu, a revela/ a releva; 
    c.     eufonie/ euforie, a bănui/ a suspecta, stupefiat/ uimit; 
    d.     haotic/ ordonat; detaliat/ minuțios, rezistent/ fragil. 
193. Nu conține perechi de antonime seria: 
    a.     parcimonios/zgârcit, moral/imoral, venial/venal; 
    b.     bizar/ciudat, demn/nedemn, special/specios; 
    c.     a astupa/a destupa, tardiv/prompt, temporar/temporal, 
    d.     malițios/ răutăcius, solidar/solitar, virtuos/virtuoz.  
194. Nu conține perechi de antonime seria: 
    a.     erupe/irupe, imanent/intrinsec, atas/atlaz; 
    b.     contuzie/confuzie, eden/edem, onest/integru; 
    c.     concret/abstract, credit/debit, deferență/considerație; 
    d.     maxim/minim, oroare/eroare, reflecție/cugetare.  
195. Nu conține perechi de antonime seria: 
    a.     arbitral/arbitrar, atracție/repulsie, eden/rai; 
    b.     convergent/divergent, eclatant/strălucitor, epilog/prolog; 
    c.     elucubrație/aberație, altruist/ egoist, funționar/funcțional; 
    d.     dependență/dependință, concav/convex, perimat/perisabil.  
196. Nu conține omonime seria: 
    a.     flagrant/ fragrant, a adapta/ a adopta, exhaustiv/ criptic; 
    b.     benefic/ malefic, cală, banc, limbă; 
    c.     simplu/ compus, bob, elan, cezură, cenzură; 
    d.     barem, broască, parcă, leu, mină.  
197. Nu conține omonime seria: 
    a.     sol, loial, râs, proscrie/ prescrie, strigent/ astringent; 
    b.     timp, sinus, echivoc- confuz, insolent/ indolent  
    c.     toc, dependență/ dependința, corn, anterior/ posterior; 
    d.     cosmogonie/ escatologie, elocvent/ expresiv, reflectare/ reflexie.  
198. Nu conține perechi de sinonime seria: 
    a.     a deghiza/ a disimula, cauzual/ cazual, cerere/ afecțiunea; 
    b.     ingienios/ inventiv, aliniat/ alineat, pesimist/ optimist; 
    c.     sacru/ profan, retrata/ retracta, lac, tangibil/ intangibil; 
    d.     frecvent/ uzual, maiestuos/ semeț, fantastic/ ireal. 
199.Nu conține perechi de sinonime seria: 
    a.     lacună/ lagună, asccendent/ descendent, invederat-evident; 
    b.     omniprezent/ absent, omite/ emite, puritate/ impuritate; 
    c.     culant- darnic, etern/ efemer, virtuos/ virtuoz; deferență/ diferență; 
    d.     cauză/ clauză, a persecuta/ a proteja, logic/ absurd .  
200. Conține pleonasm seria: 
    a.     Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie; 
    b.     Omul îi e frică de șerpi, gândaci; 
    c.     A declanșat începerea construcției; 
    d.     Colega sa s-a lămurit. 
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201. Conține pleonasm seria: 
    a.     Și-a menținut încontinuare opinia; 
    b.     Soarele, că e soare, și tot are pete; 
    c.     Ne-am plimbat cu barca care este a  firmei; 
    d.     Bani investiți care nu le văd rostul. 
202. Conține pleonasm seria: 
    a.     Doctorul, că-i doctor, și tot se-mbolnăvește; 
    b.     Mireasma plăcută venea de la bogatul festin; 
    c.     I-am luat un interviu la absolvent; 
    d.     Undeva valea aceasta cotește la dreapta. 
203. Conține pleonasm seria: 
    a.     Calu, că-i cal, și tot se poticnește; 
    b.     Doamna Natalia locuiește la Lazu; 
    c.     Ea, când privea în vitrină, îi plăcea să admire decorurile; 
    d.     În timpul altercației verbale, avea un tupeu obraznic; 
204. Conține pleonasm seria: 
    a.     În urma bilanțului contabil, au avut un dialog rodnic si fructuos; 
    b.     Eu, de atâta selecție, mă doare capul; 
    c.     Frate, frate da brânza-i pe bani; 
    d.     A fixat pe perete televizorul. 
205. Conține pleonasm seria: 
    a.     Datoria-i datorie, cuvântul e cuvânt; 
    b.     Ce cere reclamanta ta? 
    c.     Drumul se bifurcă în două; 
    d.     Mânca-ți-ar norocul cui te-a trimis. 
206.Conține pleonasm seria: 
    a.     Fierul, că-i fier, și tot ruginște; 
    b.     Au participat la această comemorare solemnă; 
    c.     Ei au urcat la laborator; 
    d.     El este elevul care l-ai cunoscut în excursie anul trecut. 
207.Conține pleonasm seria: 
    a.     Fata, pe care ai văzut-o îi trebuie multă carte; 
    b.     După partida de șah a fost premiat; 
    c.     Dealu-i deal și valea-i vale; 
    d.     Dovedea un servilism slugarnic prin abuzul exesiv de laude: 
208.Conține tautologie seria: 
    a.     Să începem cu începutul; 
    b.     Protagonistul principal al filmului era un actor cunoscut; 
    c.     Avea niște responsabilități ca conducator de formație; 
    d.     La ambele părți le convine. 
209. Conține tautologie seria: 
    a.     Noi, când am auzit-o cântând ne-a fost dragă; 
    b.     I-a bătut inima mamei foarte tare; 
    c.     Fie ce-o fi, noi tot plecăm; 
    d.    Topografia locului mi-era cunoscută. 
210.Conține tautologie seria: 
     a.     Și eu, care eram de față, mi-a sărit inima; 
     b.     Ședința a avut loc într-un local al  specialiștilor; 
     c.     Pe litoral era afluență mare de turiști; 
     d.     Nu știe bărbatul ce știe tot satul. 
211.Conține tautologie seria: 
     a.     Am revăzut fata care am cunoscut-o în excursie; 
     b.     Vorbește ca să vorbească; 
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     c.     Sărbătorim aniversarea zile de naștere; 
     d.     Nu știm care reprezintă echipa. 
212.Conține confuzia paronimică seria: 
     a.     Și-a facut aluzii deșarte; 
     b.     A reluat înca o dată activitatea; 
     c.     Cucul este o pasăre solitară; 
     d.     S-a publicat un anuar științific. 
213.Conține confuzia paronimică seria: 
     a.     Desprindem o eufonie a sunetelor; 
     b.     Merge anual la mare; 
     c.     Ne-am adoptat la condițiile climaterice; 
     d.     Ședere temporară la băi termale. 
214.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     argeșean, sinăian, câmpulungean,cernavodean; 
     b.     curtean, sinăean, câmpean,cernavodean; 
     c.     curtean, sinăian, câmpulungean,cerna--vodean; 
     d.     argeșean, sinăean, câmpean,cerna-vodean. 
215.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     mangaliot, roman, albaiulian, sebeșan; 
     b.     mangalian, roman, alba iulian, sebeșian; 
     c.     mangaliot, romașcan, albaiulian, sebeșan; 
     d.     mangalian, romașcan, alba iulian, sebeșian. 
 216. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     drobetan, sătmărean, râmnicean, madriden; 
     b.     severinean, sătmărean, vâlcean, madrilen; 
     c.     drobetaturnean, satumărean, râmnicean, madriden; 
     d.     severinean, satumărean, vâlcean, madrilen. 
217.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     slătinez, dornean, oșian, gălățean; 
     b.     slatinean, dornez, oșian, gălățian; 
     c.     slătinez, dornez, oșean, gălățian.; 
     d.     slătinean, dornean, oșean, gălățean. 
218. Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     târgoviștean, predelean, orșovean, pietrean; 
     b.     târgoviștian, predelian, orșovan, nemțean; 
     c.     târgoviștean, predelean, orșovan, pietrean; 
     d.     târgoviștian, predelian, orșovean, nemțean; 
219.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     ploieștian,reșițean, piteștian, nemțean; 
     b.     ploieștian,reșițan , piteștian,târgunemțean; 
     c.     ploieștean, reșițean, piteștean, nemțean; 
     d.     ploieștean, reșițan, piteștean, târgunemțean. 
220.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria:  
     a.     târgujian, tecucian, sucevian, buhușian; 
     b.     târgojan, tecucian, sucevean, buhușean; 
     c.     târgojan, tecucean, sucevian, buhușian; 
     d.     târgujian, tecucean, sucevean, buhușean; 
221.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     giurgiuvean, timișean, băimărean, rădăuțean;  
     b.     giurgean, timișean, băimărean, rădăuțian; 
     c.     giurgean, timișan, băimăran, rădăuțean; 
     d.     giurgiuvean, timișan, băimăran, rădăuțian.  
222.  Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
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     a.     panamez, monegasc, sanfranciscan, napolitanez; 
     b.     salvadorian, prusac, praghez, portughez; 
     c      napolitan, malgaș, saigonez, mongolez; 
     d.     saigonian, palistanez, praghez, portughez, zairez. 
223.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     mongolez, moscovit, venezuelean, yemenit; 
     b.     mongol, moscovean, venezuelez, yemen; 
     c.     mongol, moscovit, venezuelean, yemenit; 
     d.     mongolez, moscovean, venuezuelez, yemen. 
224.  Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     tokiot, hondurean, bordelez, budapestanez; 
     b.     tokiotean, hondurean, bordelean, budapestanez; 
     c.     tokiotean, hondurian, bordelean, budapestan; 
     d.     tokiot, hondurian, bordelez, budapestan. 
225.Sunt scrise corect toate numele de locuitori din seria: 
     a.     irakian, malgaș, mongol, luxemburghez; 
     b.     irakean, malgașian, mongol, luxemburghian; 
     c.     irakian, malgașian, mongolez, luxemburghez; 
     d.     irakean, malgaș, mongolez, luxemburghian.  
226.Este corect acordul din seria: 
     a.     O multime de oameni plecau; Mulțimea de oameni a plecat.; 
     b.     O mulțime de oameni pleca; Mulțimea de oameni au plecat.; 
     c.     O mulțime de oameni plecau; Mulțimea de oameni a plecat.; 
     d.     O mulțime de oameni plecă; Mulțimea de oameni au plecat. 
227.  Este corect acordul din seria: 
     a.     Rezultatele campaniei desfașurată de echipa noastră; Calitatea de lider al echipei.; 
     b.     Rezultatele campaniei desfășurate de echipa noastră;Calitatea de lider a echipei. 
     c.     Rezultatele campaniei desfășurate de echipa noatră; Calitatea de lider al echipei.; 
     d.     Rezultatede campaniei desfășurată de echipa noastră;Calitatea de lider a echipei.  
228.Este corect acordul din seria: 
     a.     Nici el, nici ea n-au fost de acord; El sau ea vor merge negreșit; 
     b.     Nici el, nici ea n-a fost de acord; El sau ea va merge negreșit; 
     c.     Nici el, nici ea n-au fost de acord;El sau ea va merge negreșit; 
     d.     Nici el, nici ea n-a fost de acord; El sau ea vor merge negreșit. 
229.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     facultatea a cărui decan, munți ai cărei vârfuri; 
     b.     facultate a cărui decan, munți ale cărei vârfuri; 
     c.     facultate al cărei decan, munți ai căror vârfuri; 
     d.     facultate al cărei decan, munți ale căror vârfuri.  
230.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     cărți ale căror ilustrații; casa al cărei acoperiș; 
     b.     cărți ale cărei ilustrații; casa a cărei acoperiș; 
     c.     cărți a căror ilustrații; casa al cărui acoperiș; 
     d.     cărți a cărei ilustrații; casa a cărui acoperiș. 
231.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     elevă a cărei note; opera a  cărui autor; 
     b.     eleva a cărui note; opera a cărei autor; 
     c.     eleva ale cărei note; opera al cărei autor; 
     d.     eleva ale căror note; opera al cărui autor. 
232.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     o clădire a cărui parter; un personaj a cărei prezență; 
     b.     o clădire a cărei parter; un personaj al cărei prezență; 
     c.     o clădire al cărui parter; un personaj al cărui prezență; 
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     d.     o clădire al cărei parter; un personaj a cărui prezență. 
233.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     Prietenei însăși i s-a dat premiul; Copiii însuși a luat decizia; 
     b.     Prietenei înseși i s-a dat premiul; Copiii înșiși au luat decizia; 
     c.     Prietenei însuși i s-a dat un premiu; Copii înșiși au luat decizia; 
     d.     Prietenei însăși i s-a dat premiul; Copii însuși au luat decizia. 
234.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     aceeași băieți au concurat; impresiile concurenților celor mai buni; 
     b.     aceiași băieți a concurat; impresiile concurenților cei mai buni; 
     c.     aceeași băieti a concurat; impresiile concurenților cei mai buni; 
     d.     aceiași băieți au concurat; impresiile concurenților celor mai buni. 
235. Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     În temeiul aceleiași legi; La ultimele știri însăși crainica a anunțat; 
     b.     În temeiul aceleiași legi; La ultimile știri  crainica însuși a anunțat; 
     c.     În temeiul aceleași legi; La ultimele știri crainica înseși a anunțat; 
     d.     În temeiul aceleași legi; La ultimile știri crainica insuși a anunțat; 
236.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     În ceea ce privește roadele care le-au  obținut ei înseși; 
     b.     În ceea ce privesc roadele pe care le-a obținut ei înșiși;  
     c.     În ceea ce privește roadele pe care le-au obținut ei înșiși; 
     d.     În ceea ce privesc roadele care le-au obținut ei înseși; 
237.Sunt corecte toate acordurile din seria: 
     a.     Draga mea, ție însăți mă adresez; Eforturile nu au fost inutile; 
     b.     Eu însămi am fost emoționat; Eforturile n-a fost inutile; 
     c.     Diploma studentei înseși i-a fost înmanată; Eforturile nu au fost inutile; 
     d.     Tu insuși ai ajuns contabilă; Eforturile n-a fost inutile. 
238.Sunt corect scrise primele cuvinte ale fiecărei perechi din strucurile: 
     a.     compuse/ compuși chimici; difuzori/ difuzoare de presă; 
     b.     se turnează/ se toarnă un film; manifestează/ manifestă pe stradă; 
     c.     acordă/ acordeză pianul; reflectează/ reflectă realitatea; 
     d.     înseamă/ însemnează în caiet; bande/ benzi magnetice. 
239. Sunt corect scrise primele cuvinte ale fiecărei perechi din strucurile: 
     a.     cămine/ căminuri studențești; butoane/ butoni de sidef; 
     b.     dăți/ date importante; ghiveciuri/ ghivece de flori; 
     c.     (a) recuza/ refuza un martor; pasuri/ pași în munți; 
     d.     calculi/ calcule matematice; curente/ curenți magnetici. 
240.Sunt corect scrise primele cuvinte ale fiecărei perechi din strucurile: 
     a.     compuși/ compuse cu cratimă; acordă/ acordează  atenție; 
     b.     brâie/ brâuri ritmate; termene/ termeni regenți; 
     c.     manifestează/ manifestă atenție; calculi/ calcule matematice; 
     d.     raporturi/ rapoarte amicale; accese/ accesuri de tuse; 
241. Sunt corect scrise primele cuvinte ale fiecărei perechi din strucurile: 
     a.     arcuri/ arce cu săgeți; anafora/ anafura din poezie; 
     b.     plane/ planuri de viitor; cristaluri/ cristale din mină; 
     c.     visuri/ vise de noapte; pasuri/ pași în munți; 
     d.     depănarea/ depanarea firului; pași/ pasuri de dans. 
242.Sunt corect scrise primele cuvinte ale fiecărei perechi din strucurile: 
     a.     derivați/ derivate augmentative, curenți/ curente literare; 
     b.     elane/ elanuri adolescentine, vise/ visuri de adolescent; 
     c.     elemenți/ elemente de vocabular, subiecți/ subiecte incluse; 
     d.     reflectă/ reflectează realitatea, raporturi/ rapoarte de prietenie.  
243.Sunt corect scrise cuvintele din seria a doua: 
     a.     ziarele au inserat/ înserat știrile; pericolul este eminent/ iminent; 
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     b.     audiere/audiție muzicală; virtuos/ vituoz al pianului; 
     c.     dependență/ dependința de medicament; lac glacial/ glaciar; 
     d.     atlas/ atlaz geografic; elipsa/ eclipsa verbului. 
244.Sunt corect scrise cuvintele din seria a doua: 
     a.     regim cauzal/ cazual al prepozițiilor; test oral/ orar; 
     b.     adagio/ adagiu latin; companie/ campanie electorală; 
     c.     cabinet dental/ dentar; pasibil/ posibil de pedeapsă; 
     d.     motivul inserării/ înserării; a respectat consemnul/ consensul. 
245.Sunt corect scrise cuvintele din seria a doua: 
     a.     a revela/ a releva adevărul; primire glaciară/ glacială; 
     b.     prevalare/ prelevare de prietenia ta; a aplana/ a plana un conflict; 
     c.     aluzii/ iluzii inutile, distanță focală/ focară; transcriere literară/ literală; 
     d.     balansoarul/ balansorul ceasului; fracție ordinală/ordinară. 
246.Sunt corect scrise cuvintele din seria a doua: 
     a.     figuri geometrice congruente/ concurente; adevăruri învederate/ inveterate; 
     b.     elipsa/ eclipsa de lună; concediu anual/ anuar; 
     c.     centru minier/ miner; comportament original/originar. 
     d.     plată numeral/ numerar; student iminent/ eminent. 
247.Sunt corecte răspunsurile următoarelor unități fraziologice din seria: 
        a pune la cale; a da pe față 
     a.     a calcula; a dărui; 
     b.     a călatori; a arăta; 
     c.     a plănui; a dezvălui; 
     d.     a paria; a fi de față. 
248.Sunt corecte răspunsurile următoarelor unități fraziologice din seria: 
        a lua peste picior; a duce cu vorba 
     a.     a ironiza; a tergiversa; 
     b.     a mustra; a propune; 
     c.     a fugi; a vorbi; 
     d.     a împiedica; a intui.  
249.Sunt corecte răspunsurile următoarelor unități fraziologice din seria: 
        a lua parte; a-și da seama 
     a.     a îngădui; a semăna; 
     b.     a împărți; a dărui; 
     c.     a participa; a conștientiza; 
     d.     a însuși; a se gândi.  
250. Sunt corecte răspunsurile următoarelor unități fraziologice din seria: 
        a ține frâiele; a pune în balanță 
     a.     a țintui; a șovăi; 
     b.     a frâna; a reflecta; 
     c.     a dirija; a se balansa; 
     d.     a conduce; a cumpăni.  
 
 
Itemi cu valoare de 5 puncte 
251.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Pasămite era preocupat.; Muntele cu munte se-ntâlnește,darămite om cu om ; 
     b.     Pasă-mi-te iera preocupat.; Muntele cu munte se-ntâlnește,dară-mi-te om cu om ; 
     c.     Pasămite era preocupat.; Muntele cu munte se-ntâlnește,darămi-te om cu om ; 
     d.     Pasă-mi-te era preocupat.; Muntele cu munte se-ntâlnește,dară-mite om cu om ; 
252.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Din greșeală era să cad. ; Se înșală ca va putea dispărea.; 
     b.     Din greșală era să cad.; Se înșală că va putea dispare.;  
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     c.     Din greșală eram să cad.; Se înșeală că va putea dispărea.; 
     d.     Din greșeală eram să cad.; Se înșeală că va putea dispare. 
253.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Nu se merită să faci atâtea sacrifici. ; Ei și-a înoit jurămintele.; 
     b.     Nu merită să faci atatea sacrifici.; Ei și-a inoit jurămintele.; 
     c.     Nu se merită să faci atâtea sacrificii.; Ei și-au înnoit jurămintele.; 
     d.     Nu merită să faci atâtea sacrificii. ; Ei și-au înnoit jurămintele. 
 
254.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Proprii tăi copii iți crează uneori probleme. ; Am incertitudini une ori. ; 
     b.     Propriii tăi copii iți creează uneori probleme.; Am incertidudini uneori.; 
     c.     Proprii tăi copi iți crează une ori probleme. ; Am incertitudini uneori.; 
     d.     Proprii tăi copi iți creează uneori probleme.; Am incertitudini une ori.  
255.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Nu mai are nimic de comentat. ; Voi, numai voi îmi sunteți adevărați prieteni.; 
     b.     Numai are nimic de comentat.; Voi, numai voi îmi sunteți adevărați prieteni.; 
     c.     Nu mai are nimic de comentat.; Voi nu mai voi imi sunteți adevărați prieteni.; 
     d.     Nu mai are nimic de comentat.; Voi nu mai voi îmi sunteți adevărați prieteni.  
256.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Colegilor acestora li s-au dat premi. Ofer dragii mele colege un dar; 
     b.     Colegilor acestora li s-a dat premii. Ofer dragei mele colege un dar; 
     c.     Colegilor acestora li s-au dat premii. Ofer dragei mele colege un dar; 
     d.     Colegilor aceștia li s-a dat premii . Ofer dragii mele colege un dar.  
257. Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Deloc  nu se așează. Familia Popescu l-a sfătuit; 
     b.     De loc nu se așează. Familia Popescu l-au sfătuit; 
     c.     De loc nu se așază. Familia Popescu l-au sfătuit; 
     d.     Deloc nu se așază. Familia Popescu l-a sfătuit. 
 258.Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Nimeni nu va putea să aibă totul. Reprezentanți ai grupei noastre au fost solicitați; 
      b.     Nimeni nu va putea să aibe totul. Reprezentanți ai grupei noastre a fost solicitată; 
      c.     Nimeni nu va putea să aivă totul. Reprezentanți ai grupei noastre au fost solicitați; 
      d.     Nimeni nu va putea ai aive totul. Reprezentanți ai grupei noastre a fost solicitată. 
259.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.      Din punct de vedere al rezultatelor, ei sînt cei mai bine situați;        
     b.      Din punctul de vedere a rezultatelor, ei sunt cel mai bine situați;        
     c.      Din punctul de vedere al rezultatelor, ei sunt cel mai bine situați;      
     d.      Din punct de vedere a rezultatelor, ei sînt cel mai bine situați; 
260.Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Din punctul de vedere estetic,  arată excelent.Ochi  ficși era expresivi;. 
      b.     Din punct de vedere estetic,  arată excelent.Ochii ficși erau expresivi; 
      c.     Din punct de vedere estetic arată ecscelent.Ochi fixi erau din argint; 
      d.     Din punctul de vedere estetic arată ecscelent.Ochii fixi era expresivi; 
261. Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Admir holdele auri a câmpiilor. Au rămas perplecși la acea veste; 
      b.     Admir holdele aurii ale câmpiilor. Au rămas perplexi la aceea veste; 
      c.     Admir holdele auri a câmpiilor. Au rămas perplexi la aceea veste; 
      d.     Admir holdele aurii ale câmpiilor. Au rămas perplecși la acea veste; 
262.Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Arămiii stejari se zăreau . M-am dedicat veșnicei mele preocupări; 
      b.     Arămii stejarii se zărea. M-am dedicat veșnicii mele preocupări; 
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      c.     Arămiii stejari se zăreau. M-am dedicat veșnicii mele preocupări; 
      d.     Arămii stejari se zărea. M-am dedicat veșnicei mele preocupări; 
263.Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     A fost înregistrați o sută cincizeci nou-născuți. O ceată de copii veniseră cu uratul; 
      b.     A fost înregistrați o sută cincizeci noi-născuți. O ceată de copiii venise cu uratul; 
      c.     Au fost înregistrați o sută cincizeci nou-născuți. O ceată de copii venise cu uratul; 
      d.     Au fost înregistrați o sută cincizeci noi-născuți. O ceată de copiii venisera cu uratul. 
264.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Eu mă sfiii să mai continui. Ție înseți ți-a fost admirată rochia; 
     b.     Eu mă sfii să mai continui. Ție insăți ți-a fost admirată rochia; 
     c.     Eu mă sfiii să mai continui. Ție însuți ți-a fost admirată rochia; 
     d.     Eu mă sfii să mai continui. Ție înseți ți-a fost admirată rochia; 
 265. Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.     Ziua cea mai serios lovită de inundații,a fost cea de azi.Nici colegul, nici colega n-a sosit; 
     b.     Ziua cea mai serios lovită de inundați,a fost cea de azi.Nici colegul, nici colega n-au sosit; 
     c.     Ziua cel mai serios lovită de inundații,a fost cea de azi. Nici colegul, nici colega n-a sosit; 
     d.     Ziua cel mai serios lovită de inundați,a fost cea de azi.Nici colegul, nici colega n-au sosit; 
266.Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Mi-ar plăcea să cumpăr cărți noi apărute.O parte dintre aceștia , vor deveni specialiști; 
      b.     Mi-ar place să cumpăr cărți noi apărute.O parte dintre aceștia va deveni specialisti; 
      c.     Mi-ar plăce să cumpăr cărți nou apărute.O parte dintre aceștia va deveni specialisti; 
      d.     Mi-ar plăcea să cumpăr cărți nou apărute.O parte dintre aceștia , vor deveni specialiști; 
267. Sunt corecte enunțurile din seria: 
      a.     Asociația a cărui membru este, s-a desființat.Jumătate dintre concurenți erau foarte atenți; 
      b.     Asociația al cărei membru este, s-a desființat.Jumătate dintre concurenți erau foarte atenți; 
      c.     Asociația a cărei membru este, s-a desfințat.Jumătate dintre concurenți era foarte atenți; 
      d.     Asociația alcărui membru este, s-a desfințat.Jumătate dintre concurenți era foarte atenți; 
268.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.      De cât să vorbim ,mai bine scriem. O sumedenie de gânduri se învălmășise; 
     b.      Decât să vorbim ,mai bine scriem .O sumedenie de gânduri se învălmășiseră; 
     c.      De cât să vorbim ,mai bine scrim. O sumedenie de gânduri se învălmășise; 
     d.      Decât să vorbim,mai bine scrim.  O sumedenie de gânduri se învălmășiseră; 
269.Sunt scrise corect numele proprii din seria: 
     a.      B. Șt. Delavrancea, Al. Philippide, C. Negruzzi, I. Pillat ; 
     b.      Al. Macedonski, A. Russo, V. Alexandri, A. Pan 
     c.      Ch. Baudelaire, M. Twain, M. Prust , Voltere 
     d.      L. van Beethoven, A. Schopenhauer, P. Cézane, H. Berlios 
270.Sunt corecte enunțurile din seria: 
     a.      El dorește ca să vină neîntârziat. Am crezut altceva, ori azi ma dezamăgit; 
     b.      El dorește  să vină neântârziat. Am crezut alt ceva, or azi m-a dezamăgit; 
     c.      El dorește ca să vină neântârziat. Am crezut alt ceva, ori azi ma dezamăgit; 
     d.      El dorește  să vină neîntârziat. Am crezut altceva, ori azi, m-a dezamăgit; 
271.Alege seria  in care litera x se pronunța cs: 
     a.      paradox, excepțional, expresiv, fix; 
     b.      maxim, exact, a exercita, anexă; 
     c.      aproximație, exemplu, exactitate, box; 
     d.      axă, aproximativ, xilofon, excelent. 
272.Alege seria  in care litera x se pronunța cs: 
     a.     examen, exploda, exemplar, exact; 
     b.     expectativă, axat, expunere, extra; 
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     c.     elixir, lexic, maxilar, expectativă, 
     d.     explicație, expropria, execra, exactitate. 
273.Alege seria  in care litera x se pronunța cs: 
     a.     exista, extenuat, exploziv, extrem; 
     b.     axiomă, explorator, exil, exacerbare; 
     c.     existențialist, extinctor, explicit, extirpa; 
     d.     extincție, expoziție, expune, expira. 
274.Alege seria  in care litera x se pronunța cs: 
     a.     exuberanță, extrafin, extract, extern; 
     b.     exemplifica, excursie, exhaustiv, expresiv; 
     c.     maxilar, exploziv, claxon, exact; 
     d.     explicație, examinare, xenofil, box; 
275.Alege seria  in care litera x se pronunța gz: 
     a.     expres, excelent, claxon, exponat; 
     b.     executat, exotic, exemplar, exercițiu, 
     c.     executa, explica, extremitate, extrage; 
     d.     exemplu, excelent, expresiv, extraordinar. 
276.Alege seria  in care litera x se pronunța gz: 
     a.     exclusivist, exegeză, executant, exeget; 
     b.     exclama, expert, exemplu, exacerbat; 
     c.     exaltare, exercita, executor, exemplificare; 
     d.     excavator, exclama, excepție, extraterestru. 
277.Alege seria  in care litera x se pronunța gz: 
     a.     expediție, claxon, exactitate, axă; 
     b.     examinare, exersat, exasperat, exercitare; 
     c.     expirat, aproximativ, hexagon, exegeză; 
     d.     exorbitant, exultat, expediție, fixat. 
278.Alege seria  in care litera x se pronunța gz: 
     a.     explorator, executor, exemă, exotic; 
     b.     extravagant, exterior, expert, extremitate; 
     c.     extras, extrem, extrașcolar, extrăda; 
     d.     exemă, examinat, exactitate, exemplar. 
279.Conține doar cuvinte scrise corect: 
     a.     bunăvoință, bine-crescut, scurtcircuit, bună-credință; 
     b.     binevoitor, binecrescut, bun-simț, Făt-Frumos; 
     c.     Gura-Humorului, Harap Alb, Mihai Viteazu, Valea-Oltului; 
     d.     TAROM, Stefan-cel-Mare, Câmpulung, Campia- Tisei; 
280.Conține doar cuvinte scrise corect 
     a.     pre-electoral, prin-plan, pre-adolescent, (a) binevoi; 
     b.     rea-credință, bunăstare, bun-rămas, Mircea cel Bătrân; 
     c.     Alba Iulia, Valea- Seacă, Vatra-Dornei, Gara de Nord; 
     d.     Buna Vestire, Bolintinul din deal, binefacere, zi-de-zi. 
281.Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
     a.     Alba-ca- Zăpada, Drobeta-Turnu-Severin, Delta- Dunării, Domnia ta; 
     b.     Munții Carpați, Valea-Prahovei, Curtea-de-Argeș, Prea Fericitul; 
     c.     Caraș-Severin, Piatra Arsă, Cluj-Napoca, Măria Sa; 
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     d.     Râmicu –Vâlcea, Calea Victoriei, Majestatea Sa, SNCFR. 
282.Conține doar cuvinte scrise corect seria:   
     a.     RENEL, UNESCO, CEC, Curtea de Conturi; 
     b.     Măria sa, Majestatea Sa, Domnia Ta, PLAFAR; 
     c.     prim-vice-ministru, bloc turn, sus numit, cale ferată; 
     d.     recador șef, Ana Maria, câine-lup, cale ferată. 
283.Conține doar cuvinte scrise corect seria: 
     a.     prim procuror, bun rămas, prim balerin, bun de plată; 
     b.     prim secretar, tata-mare, așa-zis, an lumină; 
     c.     prim ministru, sânge rece, lasă-mă să-te-las; 
     d.     bine-venit, atotștiutor, trestie-de-zahăr. 
284.Alege enunțul fără greșeli de punctuație: 
     a.     Cine va proceda, altă dată, ca mine, ca mine să pațească. ; 
     b.     Se vor vedea,în curând,dacă tu ai hotărât.; 
     c.     Și astăzi, ca și alte dăți, sus pe o creangă o mierlă cântă, alta se joacă. ; 
     d.     Candidații, inteligenți și receptivi, au luat note mari.  
285.Alege enunțul fără greșeli de punctuație: 
     a.     Vine trenul, trenul, se oprește. ; 
     b.     Învață continuu, dar când obosește, se odihnește. ; 
     c.     Țintuit ,locului; Așternând,pământului. ; 
     d.     Să cercetezi, înseamnă, să studiezi. 
286.Alege enunțul fără greșeli de punctuație: 
     a.     Cine are carte, are parte; Cum îți așterni, așa dormi. ; 
     b.     Cine se scoală de dimineață, departe ajunge; 
     c.     Unde nu am vorbit cu el, s-a supărat; 
     d.     Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde nici unul. 
287.Alege enunțul fără greșeli de punctuație: 
     a.     - Măi omule, fii cumpătat! ;- Fii tare! ; - Ei, ce faci? ; 
     b.     Du-te de aici! ; - Ia pleacă!; - Ce-ai făcut ;  
     c.     Au venit zise el să continue; 
     d.     Cerul este, limpede ; - Crina ai intârziat ; 
288.Câte semne de ortografie și punctuație conține enunțul?  
-„Ce i-ai spus, dragă?. Și-a irosit vremea, iar acum, vrei să recuperezi in 2- 3 zile”.  
     a.     2 semne de ortografie și 7 de punctuație; 
     b.     3 semne de ortografie și 6 de punctuație; 
     c.     3 semne de ortografie și 8 de punctuație; 
     d.     2 semne de ortografie și 8 de punctuație.  
289.Câte greșeli conține textul? 
„Crează-ți o ideie despre ce ar decide însuși proprii voștrii arbitri.” 
     a.     6 greșeli; 
     b.     4 greșeli; 
     c.     5 greșeli; 
     d.     3 greșeli. 
290.Câte greșeli conține textul? 
„Fi-ți mai atenți iar dumneata fi mai ecsgent, nu fii robul aceleași greșeli.” 
     a.     3 greșeli;  
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     b.     4 greșeli;  
     c.     5 greșeli;  
     d.     6 greșeli.  
291.Câte greșeli conține textul? 
„Ieri s-a înregistrat zece noi născuți iar astăzi s-a adăogat alții unsprăzece.” 
     a.     5 greșeli; 
     b.     6 greșeli; 
     c.     7 greșeli; 
     d.     8 greșeli.  
292.Câte greșeli conține textul? 
„Mijloacele mass-media ia informat pe toți membri societați care-i interesează.” 
     a.     4 greșeli; 
     b.     2 greșeli; 
     c.     5 greșeli; 
     d.     2 greșeli.  
293.Câte greșeli conține textul? 
„Muncitori degajă străzile și se îndoaie că vor rămănea curate până mâine.” 
     a.      1 greșeală; 
     b.      2 greșeli; 
     c.      4 greșeli; 
     d.      3 greșeli. 
294.Câte greșeli conține textul? 
„Mi-ar  place săi povestesc dar să nu mă-ntrerupă într-una întru cât se-nșeală pe el înșăși.” 
     a.     4 greșeli; 
     b.     5 greșeli; 
     c.     6 greșeli; 
     d.     7 greșeli; 
295.Câte greșeli conține textul? 
„Condițile de realizare ale proectului sînt destul de imposibile pentru protagoniști noștrii.” 
     a.     6  greșeli; 
     b.     7  greșeli; 
     c.     5 greșeli; 
     d.     4 greșeli.  
296.Câte greșeli conține textul? 
„Nu știu dacă voi avea succes, fincă aceea care li-au solicitat nu sunt în cunostiință de clauză. ” 
     a.     6  greșeli; 
     b.     7  greșeli; 
     c.     5  greșeli; 
     d.     4  greșeli. 
297.Expresia „ ex abrupto” înseamnă: 
     a.     pe calea cea dreaptă; 
     b.     dintr-o dată; 
     c.     pe căi ocolite; 
     d.     pieptiș.  
298.Expresia „carpe diem” însea 
     a.     mulțumim zeilor; 
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     b.     trăiește-ți clipa; 
     c.     cunoaște-te pe tine însuți; 
     d.     călduroasă zi.  
299.Expresia „ magna cum laude” înseamnă: 
     a.     titlu onorific acordat de către un academician; 
     b.     titlu foarte mare însoțit de ovație; 
     c.     apreciere superlativă acordată la trecerea unui examen; 
     d.     cu multe laude.  
300.Expresia „ expressis verbis” înseamnă: 
     a.     expresii verbale; 
     b.     verbe expresive; 
     c.     în termeni expliciți; 
     d.     exprimat în scris.  
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