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S U B I E C T E L E  
PENTRU PROBA a II-a – LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

1. Enunţul fără nicio eroare este: 

a) Ucenicul se gândea decât la un singur lucru, să audă cât mai multe poveşti cât mai multe ca apoi să le 

ducă în lume! 

b) Ucenicul se gândea de cât la un singur lucru, să audă cât mai multe poveşti cât mai multe ca apoi să se 

ducă în lume! 

c) Ucenicul nu se gândea de cât la un singur lucru, să audă cât mai multe poveşti cât mai multe, ca apoi să 

le ducă în lume. 

d) Ucenicul nu se gândea decât la un singur lucru: să audă cât mai multe poveşti, cât mai multe, ca apoi să 

le ducă în lume! (Călin Gruia, Izvorul fermecat) 

 

2. Sunt despărţite corect în silabe, conform DOOM
2
, toate cuvintele din seria: 

a) es-pla-na-dă, lin-cşii, sa-van-tlâc, cre-ai; 

b) e-spla-na-dă, lin-cşii, sa-van-tlâc, cre-ai; 

c) e-spla-na-dă, lin-cşii, sa-vant-lâc, cre-a-i; 

d) es-pla-na-dă, linc-şii, sa-vant-lâc, cre-ai. 

 

3. Afirmaţia greşită referitoare la rolul virgulei în versul ,,În târg miroase a ploaie, a toamnă şi a fân.” 

(Bazil Fundoianu, Herţa) este: 

a) Virgula desparte termenii unei enumeraţii. 

b) Virgula marchează un raport de coordonare prin juxtapunere. 

c) Virgula desparte un substantiv în cazul vocativ de restul enunţului. 

d) Virgula coordonează sintactic două complemente. 

 

4. Apar cuvinte cu acelaşi număr de silabe numai în seria: 

a) copiii, alee, inerent, cadenţă; 

b) poezie, candelă, cameră, faţadă; 

c) aer, om, pom, corn; 

d) creştet, marinar, geamgiu, calibru. 

 

5. Sunt scrise corect, conform DOOM
2
, toate cuvintele din seria: 

a) a tot puternic, pur-sânge, greco-catolic, îndeaproape; 

b) atotputernic, pursânge, greco-catolic, îndeaproape; 

c) atotputernic, pur-sânge, grecocatolic, îndeaproape; 

d) atot puternic, pur-sânge, greco-catolic, în deaproape. 

 

6. Enunţul în care nu există nicio eroare este: 

a) Şi-a înodat şireturile. 

b) Şi-a înodat şiretele. 

c) Şi-a înnodat şireturile. 

d) Şi-a înnodat şireţii. 

 

7. Identificaţi seria în care sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele: 

a) pun-cţi-e, fun-cţi-o-nar, at-let, fiind-că; 

b) punc-ţi-e, func-ţi-o-nar, a-tlet, fi-ind-că; 

c) pun-cţie, fun-cţio-nar, at-let, fiind-că; 

d) pu-ncţi-e, fu-ncţi-o-nar, at-let, fiin-că. 

 

8. Enunţul corect este: 

a) Nu e dificil a şti să scrii forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”. 

b) Nu e dificil a ştii să scri forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”. 

c) Nu e dificil a şti să scri forma corectă a substantivului nearticulat ,,copii”. 

d) Nu e dificil a ştii să scrii forma corectă a substantivului nearticulat ,,copiii”. 
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9. Sunt scrise corect toate sintagmele din seria: 

a) Războiul de 100 de Ani, Facultatea de litere, Patruzeci de Sfinţi, Casa academiei; 

b) Războiul de 100 de Ani, Facultatea de Litere, Patruzeci de Sfinţi, Casa Academiei; 

c) Războiul de 100 de ani, Facultatea de litere, Patru zeci de sfinţi, Casa Academiei; 

d) Războiul de 100 de Ani, Facultatea de Litere, Patru zeci de Sfinţi, Casa Academiei. 

 

10. Toţi termenii au formă corectă în seria: 

a) tango, intabula, ierbivor, excroc; 

b) tangou, intabula, erbivor, escroc; 

c) tangou, întabula, ierbivor, escroc; 

d) tango, întabula, erbivor, excroc. 

 

11. Seria în care toate cuvintele sunt accentuate corect este: 

a) astfél, inductór, inexáct, pártaj; 

b) lácăt, prédecesór, ápret, láic; 

c) pastíşă, árşiţă, asumá, láic; 

d) arşíţă, ţanţóş, mascúl, diplóma. 

 

12. Accentul are rol de diferenţiere semantică în seria: 

a) copii, torturi, sare, masa; 

b) roi, imediat, companie, cap; 

c) cap, duduie, veselă, torturi; 

d) umbrele, duduie, companie, masa. 

 

13. Litera x transcrie sunetele [ks] în toate cuvintele din seria: 

a) există, prefix, aproximativ; 

b) lexic, sufix, examen; 

c) axă, excursie, extrem; 

d) exact, există, fixare. 

 

14. Există cel puţin un hiat în fiecare cuvânt din seria: 

a) peisaj, pleură, continuu, duel; 

b) foişorul, ploilor, fuioare, perdeaua; 

c) misterios, fiică, râuri, naraţiune; 

d) ecoul, iazul, ziua, pădurea. 

 

15. Cacofonia din enunţul ,,S-a hotărât ca procesul să pornească când vor părţile.” este evitată corect în 

fraza: 

a) S-a hotărât ca procesul să pornească atunci când vor părţile. 

b) S-a hotărât ca procesul să pornească, când vor părţile. 

c) S-a hotărât ca procesul să pornească, virgulă, când vor părţile. 

d) S-a hotărât ca procesul să pornească când părţile vor. 

 

16. Cuvântul ,,ceainărie” conţine: 

a) doi diftongi; 

b) un triftong, un hiat; 

c) un triftong, un diftong; 

d) un diftong, un hiat. 

17. Seria în care toate neologismele sunt scrise corect este: 

a) manager, mass-media, bridge, spiker; 

b) jazz, en-gros, anticameră, ski; 

c) topogan, puzzle, vizavis, stand-by; 

d) boiler, stres, spray, supermarket. 

 

18. Identificaţi enunţul care nu conţine niciun dezacord: 

a) Ea a suportat cât a suportat puţine femei. 

b) Câte accesări s-a făcut la acest site? 

c) Ce-i cu întrebările acestea? 

d) Maria sau Dan vin la concert? 
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19. Forma corectă a tuturor verbelor la timpul mai-mult-ca-perfect se regăseşte numai în seria: 

a) eu creeasem, el întrebase, noi agreasem; 

b) eu creasem, el plecase, ei agreaseră; 

c) noi retrăseserăm, ei creaseră, noi fuserăm; 

d) ei fuseră, el agrease, ei creaseră. 

 

20. Formularea corectă este: 

a) dragele mele fete; 

b) dragile mele fete; 

c) drage fete; 

d) ultimile fete. 

 

21. Identificaţi numărul de adjective invariabile din seria: ditai, ager, stereo, alb, dârz, abil, vivace, greoi. 

a) trei; 

b) patru; 

c) cinci; 

d) şase. 

 

22. Identificaţi seria care conţine numai pronume nehotărâte: 

a) nişte, oricare, mulţi; 

b) oricum, oricine, ceva; 

c) câteva, alta, toţi; 

d) oricine, unul, cineva. 

 

23. Sunt scrise corect verbele la imperfect din seria: 

a) cream, agreeam, înfăţişam, încurajam; 

b) creeam, agreeam, înfăţişeam, încurajam; 

c) cream, agream, înfăţişam, încurajam; 

d) creiam, agreiam, înfăţişeam, încurajam. 

 

24. Forma corectă a verbului ,,a trebui” la indicativ prezent, persoana a III-a, singular, este: 

a) trebue; 

b) trebuiesc; 

c) trebuie; 

d) trebuieşte. 

 

25. Identificaţi enunţul în care există un dezacord: 

a) Pictura românească din secolul al XIX-lea este cunoscută pe plan european. 

b) Literatura, pictura şi arhitectura secolului al XIX-lea a avut un rol determinant în cultura naţională. 

c) Stilul brâncovenesc este reprezentativ pentru arhitectura românească. 

d) Cultura naţională, atât prin dimensiunea spirituală, cât şi prin cea materială, are un rol important în 

modelarea identităţii poporului român. 

 

26. Seria care conţine numai adjective fără grad de comparaţie este: 

a) primordial, suprem, superior, oral; 

b) viu, inferior, timpuriu, profitabil; 

c) matinal, nocturn, slab, exterior; 

d) înalt, mort, înţelept, etern. 

27. Sunt scrise corect toate numeralele din seria: 

a) cinzeci, douăsprezece, şasezeci, optusprezece; 

b) şaisprezece, patrusprezece, cinzeci, doişpe; 

c) doisprezece, şaisprezece, şaizeci, optsprezece; 

d) şaizeci, doişpe, şaisprezece, optsprezece. 

 

28. Conform DOOM
2
, sunt corecte ambele variante (variante literare libere) din seria: 

a) să absolvească liceul/să absolve liceul; 

b) deficituri financiare/deficite financiare; 

c) a datora/a datori; 

d) trebuie/trebuieşte. 



 4 

 

29. Seria în care toţi termenii aparţin aceluiaşi câmp semantic este: 

a) emiţător, mesaj, cod, referent; 

b) balanţă, profit, lucrativ, lucru; 

c) conflict, atentat, narator, mediator; 

d) arpegiu, motto, sonată, sonet. 

 

30. Enunţul care nu conţine niciun pleonasm este: 

a) Nu intenţiona să colaboreze împreună cu ceilalţi la elaborarea proiectului. 

b) Aurora boreală este un fenomen ultrararisim. 

c) Prefera să formuleze mai bine o scurtă alocuţiune. 

d) La nivel global, accesul la internet este considerat un drept fundamental. 

 

31. Între perechile de termeni cazual-cauzal, deferent-diferend, învesti-investi există o relaţie de: 

a) paronimie; 

b) sinonimie; 

c) omonimie; 

d) antonimie. 

 

32. Marcaţi seria în care există numai perechi antonimice: 

a) seral-matinal, absolut-relativ, pertinent-impertinent; 

b) a institui-a destitui, flux-reflux, confuz-difuz; 

c) concav-convex, a confirma-a infirma, defensiv-ofensiv; 

d) real-ireal, solitar-nesolidar, deficit-profit. 

 

33. Identificaţi seria în care fiecare termen ilustrează fenomenul de omonimie: 

a) atlas, mare, material, charismă; 

b) arc, presă, masiv, curent; 

c) energie, limbaj, negociere, auxiliar; 

d) acces, bandă, rezident, divident. 

 

34. Seria în care toate cuvintele sunt neologisme este: 

a) motrice, muntos, economic; 

b) nefericit, propice, marin; 

c) persuasiv, optim, evaluare; 

d) acquis, eficace, străvechi. 

 

35. Marcaţi seria în care toate cuvintele sunt derivate: 

a) a institui, sociocultural, tranzitoriu; 

b) ortografie, a decerna, a descalifica; 

c) microclimat, egocentrism, locaţie; 

d) a devirusa, orientativ, ineficient. 

 

36. Aparţin aceleiaşi familii lexicale toţi termenii din seria: 

a) florilegiu, florărie, florentin, floare; 

b) comunicat, comunicativ, comunicator, incomunicare; 

c) rentă, rentabil, rentabilitate, reevaluare; 

d) limbă, limbaj, limb, lingvistic. 

 

37. Enunţul în care toate cuvintele sunt utilizate cu sensul lor denotativ este: 

a) Învăţământul liceal de stat este gratuit. 

b) Gestul lui, deşi gratuit, a făcut impresie. 

c) Gestionarea conflictului a fost defectuoasă. 

d) Infuzia de capital a resuscitat agricultura. 

 

38. Unitatea frazeologică explicată greşit este: 

a) mutatis muntandis – schimbând ceea ce e de schimbat; 

b) axis mundi – axă a lumii; 

c) sine die – fără termen precis; 

d) nota bene – notă bună. 
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39. Se opinti încă o dată cu supremă energie, ridică de la pământ pe nenorocit; dar acesta fu apucat de un 

cutremur grozav, se zbătu din toate încheieturile şi [...] îl îngenunchie, îl trânti jos şi-i puse, ca un luptător 

teafăr, genunchiul pe piept. (Ion Luca Caragiale, În vreme de război). 

 Secvenţa citată a fost selectată dintr-un text: 

a) argumentativ; 

b) narativ; 

c) informativ; 

d) descriptiv. 

 

40. În fragmentul Noi stam cântând în noapte în turnul fermecat 

Ce-şi nalţă fruntea sură din negrile ruine,  

Iar viersurile noastre, ciudate şi streine, 

Deşi voiau să râdă, plângeau un vechi păcat. 

   (Ştefan Petică, Moartea visurilor) 

 se regăsesc toate figurile de stil din seria: 

a) epitet, antiteză, inversiune, personificare; 

b) antiteză, comparaţie, personificare, metaforă; 

c) epitet, personificare, enumeraţie, antiteză; 

d) exclamaţie retorică, inversiune, personificare, epitet. 
 

41.    Jupân Dumitrache: Nu ştiu cum mă-ntorc cu ochii înapoi şi pe cine gândeşti că văz la masa de la spate? 

Ipingescu: Pe bagabontul ... 

Jupân Dumitrache: Pe coate-goale, domnule, pe moftangiul, pe maţe-fripte, domnule! Fir-ai al dracului 

de pungaş! (Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă) 

Caracteristicile textului citat sunt precizate în seria: 

a) stil direct, limbaj cult, text beletristic; 

b) stil indirect liber, limbaj colocvial, text memorialistic; 

c) stil indirect, limbaj popular, text memorialistic; 

d) stil direct, limbaj colocvial, text beletristic. 
 

42. În enunţul  

    – Să nu mă faci, ia acuş, să ieu culeşerul din ocniţă şi să te dezmierd cât eşti de mare! 

(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)  

predomină registrul stilistic: 

a) cult; 

b) arhaic; 

c) regional; 

d) argotic. 
 

43.  Oglindă călătoare, cer mobil, 

  Te-ai încadrat într-o uşoară spumă 

  Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril 

  Spre-a mărilor îndepărtată brumă. 

   (Ion Barbu, Râul) 

Identificaţi figura de stil predominantă în strofa de mai sus: 

a) comparaţie; 

b) metaforă; 

c) antiteză; 

d) inversiune. 

44.  Pleacă-ţi auzul spre mine 

  Şi să-mi hii, Doamne, cu bine. 

  […] Că-mi trec zâlele ca fumul 

  Oasele mi-s săci ca scrumul. 

  Ca neşte iarbă taiată 

  Mi-este inema săcată, 

  Că stă uitată de mine 

  Ce-am gătat să mănânc pâine. 

    (Dosoftei, Psalmul 101) 

Caracterul arhaic al fragmentului poate fi demonstrat la nivelul: 

a) morfologic; 
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b) sintactic; 

c) semantic; 

d) fonetic. 

 

45. „Ce-a fi vrut ea să spuie?“ se întrebă el, fără a da răspuns. (Mihail Sadoveanu, Baltagul)  

Identificaţi modalitatea de redare a vorbirii personajului: 

a) stil direct; 

b) stil indirect liber; 

c) stil indirect; 

d) stil direct şi indirect liber. 

 

 

NOTĂ: Timpul de lucru 180 de minute.  

Toţi itemii sunt obligatorii. Pentru fiecare item corect rezolvat se acordă 0,2 puncte. Se alocă 1 punct din 

oficiu. 

 
 

 
 

 

GRILĂ DE EVALUARE 
PROBA a II-a – LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE 

 

1.  a b c d 2.  a b c d 3.  a b c d 

               

4.  a b c d 5.  a b c d 6.  a b c d 

               

7.  a b c d 8.  a b c d 9.  a b c d 

 
    

 
    

 
    

10.  a b c d 11.  a b c d 12.  a b c d 

 
    

 
    

 
    

13.  a b c d 14.  a b c d 15.  a b c d 

 

    

 

    

 

    

16.  a b c d 17.  a b c d 18.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

19.  a b c d 20.  a b c d 21.  a b c d 

 

 
    

 

    

 

 
    

22.  a b c d 23.  a b c d 24.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

25.  a b c d 26.  a b c d 27.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

28.  a b c d 29.  a b c d 30.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

31.  a b c d 32.  a b c d 33.  a b c d 

 

     

 

    

 

     

34.  a b c d 35.  a b c d 36.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

37.  a b c d 38.  a b c d 39.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

40.  a b c d 41.  a b c d 42.  a b c d 

 

 
    

 
    

 

 
    

43.  a b c d 44.  a b c d 45.  a b c d 

 

NOTĂ: Fiecare item se evaluează cu 0,2 puncte. 

Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

 


