
 
S U B I E C T E L E  

PENTRU PROBA a II-a – LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE 
 
1. Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt accentuate corect: 

a) astfél, inductór, inexáct, pártaj; 
b) pastíşă, árşiţă, asumá, láic; 
c) lácăt, predécesor, ápret, védem; 
d) ţánţoş, diplómă, mascúl, címent. 

 

2. Pronumele relativ în cazul genitiv este corect acordat în seria: 
a) Am mirosit florile ale cărui aspect m-a atras. 
b) Am mirosit florile ai cărui aspect m-a atras. 
c) Am mirosit florile a căror aspect m-a atras. 
d) Am mirosit florile al căror aspect m-a atras. 

 

3. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: 
a) scul-ptu-ră, su-bi-ect, tit-lu, a-stru; 
b) sculp-tu-ră, su-biect, ti-tlu, as-tru; 
c) sculp-tu-ră, su-bi-ect, tit-lu, a-stru; 
d) sculp-tu-ră, su-bi-ect, ti-tlu, a-stru. 

 

4. Mi-ar fi plăcut mult să scriu un roman despre o călătorie în timp a unui contemporan de-al nostru care, din 
secolul lui, 21, aflat încă la început, alunecă în a doua jumătate a secolului 19. L-aş fi prezentat la plecare blazat 
şi trist, deloc potrivit pentru secolul bucuriei de a trăi şi, cum îmi plac happyend-urile, l-aş fi făcut din capitol în 
capitol, să-şi regăsească optimismul între junii săi stră-stră-bunici. (Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 
19) 

Caracteristicile textului citat sunt precizate corect în seria: 
a) stilul ştiinţific, discurs impersonal, limbaj specializat; 
b) stilul beletristic, discurs obiectiv, limbaj expresiv; 
c) stilul colocvial, discurs subiectiv, limbaj puternic individualizat; 
d) stilul publicistic, discurs subiectiv, limbaj concis. 

 

5. Indică seria în care toate formele sunt scrise corect: 
a) a înnebuni, a îndura, a înegri, a înota; 
b) a înebuni, a îndura, a înegri, a înota; 
c) a înnebuni, a îndura, a înnegri, a înota; 
d) a înnebuni, a înndura, a înegri, a înnota. 

 

6. În enunţul L-am văzut cu propriii mei ochi, vocala i apare de: 
a) 5 ori; 
b) 4 ori; 
c) 3 ori; 
d) 2 ori. 

 

7. Toate cuvintele au acelaşi număr de silabe în seria: 
a) fiindcă, alee, variat, funcţie; 
b) sos, toast, macrou, culoare; 
c) vase, file, cafegii, boierii; 
d) hangiii, avarii, fileu, vecinii. 

 
 
 

8. Indică seria care conţine numai antonime: 
a) diurn – nocturn, efemer – vremelnic, darnic – avar; 
b) volubil – taciturn, a tămădui – a vindeca, încrezător – circumspect; 
c) himeric – iluzoriu, compatibil – incompatibil, pe – sub; 
d) splendid – hidos, respect – ireverenţă, a aproba – a dezaproba. 

 

9. Seria care conţine doar verbe la modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular este: 
a) precedă, creează, agreează, aşază; 
b) precede, crează, agreează, aşează; 
c) precede, creează, agrează, aşază; 
d) precedă, crează, agrează, aşează. 
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10. Bătrâna: Se-nvârte, se-nvârte, puiule … [Tăcere]. Puteai să ajungi preşedinte şef, rege şef sau chiar doctor 
şef, mareşal şef, numai să fi vrut, să fi avut şi tu un dram de ambiţie în viaţă … 

Bătrânul: La ce bun? tot n-am fi trăit mai bine … şi la urma urmei noi avem o situaţie, eu sunt totuşi 
mareşal, mareşalul imobilului doar sunt portar. (Eugen Ionesco, Scaunele) 

Selectaţi explicaţia incorectă privind rolul expresiv al verbelor la indicativ, timpul prezent: 
a) Reflectă o stare sufletească a personajului feminin, neliniştea generată de conştientizarea trecerii 

ireversibile a timpului; 
b) Dezvăluie, prin aspectul său iterativ, spaima existenţială a Bătrânei; 
c) Desemnează, prin opoziţia realizată la nivel morfologic cu imperfectul indicativului şi perfectul 

conjunctivului, un timp al ratării, al eşecului; 
d) Conturează atingerea idealurilor Bătrânului în plan familial. 

 

11. Eroarea întâlnită în enunţul Eram să cădem. este: 
a) hipercorectitudine; 
b) cacofonie; 
c) formă eronată de viitor popular; 
d) dezacord. 

 

12. Cuvintele seria: leac, ea, munceau, autocrat, conţin în ordine câte un: 
a) diftong, diftong, diftong, hiat; 
b) diftong, diftong, triftong, diftong; 
c) diftong, diftong, hiat, hiat; 
d) hiat, hiat, triftong, diftong. 

 

13. Indicaţi seria în care pluralul primului substantiv nu este corect: 
a) Butonii cămăşii oferă un aspect rafinat. 
b) Căminele sobelor se curăţă de funingine toamna. 
c) Centrele de informare sunt utile. 
d) Bretoanele nu mai sunt la modă. 

 

14. Marcaţi seria care nu conţine greşeli de scriere: 
a) Toţi codrii noştrii sunt frumoşi, dar nu ştim să-i protejăm. 
b) Toţi codrii noştrii sunt frumoşi, dar nu ştim săi protejăm. 
c) Toţi codrii noştri sunt frumoşi, dar nu ştim să-i protejăm. 
d) Toţi codrii noştri sunt frumoşi, dar nu ştim săi protejăm. 

 

15. În versurile: Sunt tânăr, Doamnă, tânăr cu spatele frumos 
şi vreau drept hrană lapte din sfârcuri de cometă,  
să-mi crească ceru-n suflet şi stelele în os 
şi să dezmint zăpada pierdut în piruetă. 
(Mircea Dinescu, Sunt tânăr, Doamnă …) 

se regăseşte: 
a) monologul interior; 
b) monologul adresat; 
c) dialogul; 
d) naraţiunea. 

 

16. Conţine doar structuri corecte seria: 
a) primire glaciară, eră glaciară, reuniune familială, limbaj familial; 
b) primire glacială, eră glacială, reuniune familiară, limbaj familiar; 
c) primire glacială, eră glaciară, reuniune familială, limbaj familial; 
d) primire glacială, eră glaciară, reuniune familială, limbaj familiar. 

 
 

17. Numărul sunetelor din seria de cuvinte: examen, gheţar, ciorchine, unchi, Kenya, ceas, este corect precizat 
corespunzător în: 

a) 6; 5; 8; 4; 5; 4; 
b) 7; 5; 7; 3; 5; 3; 
c) 6; 6; 9; 4; 6; 4; 
d) 7; 5; 7; 4; 5; 3. 

 

18. Seria în care toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor sunt corecte este: 
a) florii, curţii, vulpei, elevului; 
b) floarei, curţii, copilului, mamei; 
c) scânteii, ouălor, uşii, certei; 
d) florii, ouălor, profesorului, cerţii. 
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19. Seria care conţine doar forme corecte ale imperativului, numărul singular este: 
a) Nu te du!; Nu fi leneş!; Nu zi nimic!; 
b) Nu te duce!; Nu fi leneş!; Nu zice nimic!; 
c) Nu te duce!; Nu fii leneş!; Nu zi nimic!; 
d) Nu te du!; Nu fii leneş!; Nu zice nimic!. 

 

20. Precizează seria în care toate cuvintele sunt scrise corect: 
a) interetnic, Moş-Ajun, Anul Nou, primprocuror; 
b) inter-etnic, Moş Ajun, Anul-Nou, primprocuror; 
c) interetnic, Moş-Ajun, Anul Nou, prim-procuror; 
d) inter-etnic, Moş Ajun, Anul Nou, prim-procuror. 

 

21. Explicaţia incorectă privind rolul stilistic al construcţiilor eliptice din fragmentul 
Ca un pumnal ce sfâşie o piele, 
Un avion alunecă pe cer. 
Opt şi un sfert! 
Mai mult nicio secundă. 
Un trăsnet! (Eugen Jebeleanu, Surâsul Hiroshimei) 

este: 
a) Construcţiile eliptice conturează tensiunea emoţională; 
b) Construcţiile eliptice marchează consemnarea ascendentă a emoţiilor; 
c) Construcţiile eliptice reflectă succesiunea rapidă a momentelor dramatice; 
d) Construcţiile eliptice sunt un mijloc de evitare a repetiţiilor. 

 

22. În enunţul: În vacanţa mare, am făcut o excursie la mare, cuvintele marcate sunt: 
a) paronime; 
b) omonime; 
c) antonime; 
d) sinonime. 

 

23. Seria care nu conţine niciun diftong este: 
a) spoială, zăceau, caier, încuiat, vaiet; 
b) amfitrion, poezie, chior, ger, real; 
c) vegheau, pâine, prizonier, miere, vreau; 
d) dubiu, greşeală, dorea, seif, abia. 

 

24. Enunţul în care nu există niciun pronume personal de politeţe/locuţiune pronominală de politeţe este: 
a) Mata eşti bunica mea preferată! 
b) Alteţa Sa Regală va efectua o vizită oficială. 
c) Domnule Ionescu, ascultaţi-mă, vă rog! 
d) Vocea dumneavoastră mă linişteşte. 

 

25. - Cumpără-l, nene, tăiat gata! (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Hagi-Tudose) 
Indicaţi seria în care este corect explicată folosirea cratimei din secvenţa citată: 
a) marchează rostirea legată a două cuvinte diferite, indică un tempo rapid; 
b) marchează rostirea legată a două cuvinte diferite, se foloseşte într-un cuvânt compus; 
c) marchează rostirea legată a două cuvinte diferite, păstrează ritmul şi măsura versului; 
d) se foloseşte într-un cuvânt compus, evită hiatul. 

 
 
 
 
 

26.  Alegeţi seria în care toate perechile conţin sinonime: 
a) lugubru – macabru, izolare – implicare, a oripila – a scârbi; 
b) culpabil – vinovat, catastrofă – calamitate, obstacol – impediment; 
c) locvace – limbut, terifiant – abominabil, insaţiabil – sătul; 
d) recalcitrant –refractar, durabil – trainic, încet – incipit. 

 

27. Seria în care toate cuvintele conţin un triftong este: 
a) leoaică, leoarcă, inimioară, suiau; 
b) mioară, şleau, surioară, vioară; 
c) căsoaie, gherghef, leoaică, grecoaică; 
d) ploioasă, miau, roiul, gheaţă. 
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28. Conform DOOM 2 sunt corecte ambele variante din seria: 
a) consacră / consacrează; 
b) relevă / relevează; 
c) tobogan / topogan; 
d) întreprindere / intreprindere. 

 

29. Treptat, momentele de exuberanţă începuseră să pălească, cuvintele se legau cu dificultate, după lungi şi 
chinuitoare pauze, nu le mai stăpâneau şi ele nu mai însemnau nimic, treceau asemenea unor mingi albe, de 
tenis, lovite cu putere, pe lângă feţele lor ovale, nedefinite, uniformizate de o ceaţă cenuşie, persistentă, 
înecăcioasă, ce invadase încăperea prin geamul larg deschis. (Augustin Buzura, Vocile nopţii) 

Secvenţa a fost extrasă dintr-un text: 
a) artistic, descriptiv; 
b) nonliterar, narativ; 
c) non artistic, memorialistic; 
d) non artistic, argumentativ. 

 

30. Sunt scrise corect toate numele proprii din seria: 
a) Bodler, Gide, Şecspir, Cezar Boliac; 
b) Beaudelair, Şecşpir, Jid, Cezar Boliac; 
c) Baudelaire, Shakespeare, Gide, Cezar Bolliac; 
d) Baudelair, Shakespeare, Hidi, Cezar Bolliac. 

 

31. Stilul funcţional ilustrat în următorul fragment: Art. 7(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să 
răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 
de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi 
de urgenţa solicitării. (Legea 544, privind accesul la informaţiile de interes public) este: 

a) stilul ştiinţific; 
b) stilul colocvial; 
c) stilul oficial – administrativ; 
d) stilul publicistic. 

 

32. Eroarea întâlnită în versurile populare Cu cunună de alac / Ştie lumea că ţ-o fost drag. este: 
a) hipercorectitudine; 
b) eufonie; 
c) dezacord; 
d) cacofonie. 

 

33. Indicaţi seria în care acordul adjectivului cu substantivul determinat este corect: 
a) I-a cerut însăşi profesoarei o opinie. 
b) Are aceiaşi siluetă ca în tinereţe. 
c) Profesoarei înseşi i s-a oferit o distincţie. 
d) Mesajul melodiei interpretată de vedetă l-a impulsionat. 

 

34. Indicaţi seria în care prima formă este corectă: 
a) heleşteu – eleşteu; 
b) colinzi – colinde; 
c) monezi – monede; 
d) coloneli – colonei. 

 
 
 
 
 

35. Relaţiile sintactice realizate cu ajutorul lui cât în enunţurile Castelul nu era atât de mare, cât de straniu. / 
Vorbeşte cât i se cere. / Ea vede cât a reuşit să realizeze din exerciţiu. / Cât era de timid, tot reuşea să recite 
pentru public. sunt în ordine: 

a) coordonare, subordonare, subordonare, subordonare; 
b) subordonare, subordonare, subordonare, subordonare; 
c) coordonare, subordonare, subordonare, coordonare; 
d) subordonare, subordonare, subordonare, coordonare. 

 

36. Figura de stil regăsită în sintagma […]  plasă caldă de răcoare (Tudor Arghezi, Psalmul de taină) este: 
a) comparaţie; 
b) hiperbola; 
c) oximoronul; 
d) inversiunea. 
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37. Identificaţi seria care conţine numai construcţii pleonastice: 
a) procent de şaizeci la sută, interdependenţă reciprocă, protagonist principal; 
b) aprecieri pozitive, atitudine pozitivă, aducere aminte; 
c) a convieţui laolaltă, a ţine seama, a savura cu plăcere; 
d) mijloace mass-media, a revedea din nou, a cădea de acord. 

 

38. Indicaţi seria în care litera x se pronunţă gz: 
a) excursie, exact, excedentar, exmatriculat; 
b) examen, exulta, existent, exact; 
c) anxios, explozie, oxid, hexametru; 
d) executa, maxilar, vexat, parataxă. 

 

39. Toate cuvintele sunt compuse în seria: 
a) despre, printr-o, rea-voinţă; 
b) într-un, S.N.C.F.R., cincisprezece; 
c) douăzeci, negură, tic-tac; 
d) cumsecade, dis-de-dimineaţă, Anul Nou. 

 

40. În versurile Note, cuvinte, colori …  
Proaspătă rouă pe flori … 

Zări luminoase şi pure …  
Boare de verde pădure … 

(I. M. Raşcu, Suprema-ncântare) 
procedeul stilistic dominant este: 

a) antiteza; 
b) sinestezia; 
c) oximoronul; 
d) sinonimia. 

 

41. Seria care conţine doar substantive articulate hotărât este: 
a) Vizitii şi geamgii erau priviţi admirativ. 
b) Vizitiii şi geamgiii erau priviţi admirativ. 
c) Nişte vizitii şi geamgiii erau priviţi admirativ. 
d) Vizitiii şi nişte geamgii erau priviţi admirativ. 

 

42. Indicaţi seria în care nu există erori de scriere cu majusculă: 
a) Facultatea De Litere, România Literară, Legiunea De Onoare; 
b) Facultatea de litere, România literară, Legiunea de Onoare; 
c) Facultatea de Litere, România literară, Legiunea de Onoare; 
d) Facultatea de litere, România Literară, Legiunea de Onoare. 

 

43. În versurile Ştiu tot […] 
copacii – umbre de lemn ale viselor tale,  
râurile – mişcătoare umbre ale sângelui tău, […] 
(Nichita Stănescu, Către Galateea) 

figura de stil dominantă este: 
a) antiteza; 
b) epitetul; 
c) comparaţia; 
d) metafora. 

 

44. Varianta care conţine numai cuvinte derivate cu sufix este: 
a) agriş, afiş, păienjeniş, dugliş; 
b) ariniş, frunziş, desiş, pieptiş; 
c) măcriş, rămuriş, idiş, pitiş; 
d) lăturiş, păiş, derviş, orbiş. 

 

45. Sensul cuvântului marcat în enunţul: Contractul oneros a fost reziliat prin intervenţia autorităţilor. este: 
a) împovărător; 
b) onorat; 
c) onorabil; 
d) unic. 

 
 
 

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. 
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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. 
 
 

 


