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

 

 

 

 

1. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: 

a) ecologíe, incógnito, incumbá, cânepíşte; 

b) profesór, tráfic, meritóriu, tránscarpatic; 

c) gínere, animíst, venétic, luxós; 

d) ermétic, metabióză, gétic, tragédie. 

 

2. Se dau următoarele contexte: 1. Zeus, fiul lui Cronos, făcu un semn din sprânceană că acceptă.  

(Al. Odobescu, Scrieri literare şi istorice) 2. Grigore, abia stăpânindu-şi revolta, întrerupse vehement pe 

arendaş. (L. Rebreanu, Răscoala) 3. Sub influenţe mahometane şi veneţiene chiar, poate, sub clima nordică … 

(Al. Odobescu, Scrieri literare şi istorice) 4. Bine, prezintă-te şi tu. (I.L. Caragiale, Triumful talentului). 

Virgulele delimitează, în ordine, în situaţiile de mai sus:  

a) un cuvânt incident, o construcţie gerunzială, o construcţie apoziţională, un adverb; 

b) o construcţie apoziţională, o construcţie participială, un cuvânt incident, o conjuncţie; 

c) o construcţie apoziţională, o construcţie gerunzială, un cuvânt incident, un adverb; 

d) un grup de cuvinte incidente, o construcţie gerunzială, o construcţie apoziţională, un adjectiv. 

 

3. În enunţul Au stat de veghe la graniţele ţării predicatul este:  

a) au stat; 

b) de veghe; 

c) au stat de veghe; 

d) au. 

 

4. În fragmentul: – Jim, nobil eşti! Şi se aşeză să contemple pe tânăr din cap până în picioare, spre jena lui.  

(G. Călinescu, Cartea nunţii) există: 

a) stil direct şi stil indirect liber; 

b) stil direct şi stil indirect; 

c) stil indirect şi stil indirect liber; 

d) stil direct şi didascalii. 

 

5. Unitatea frazeologică explicată greşit este:  

a) sine qua non = fără de care nu se poate; 

b) alter ego = alterarea eului; 

c) Turnul Babel = haos; 

d) de facto = de fapt. 

 

6. Precizaţi seria în care toate cuvintele conţin cel puţin un diftong: 

a) poiană, miere, ceară, vaiet; 

b) duios, iubirea, roua, cheamă; 

c) stea, pleosc, coif, ciorbă; 

d) veacului, sacagiii, roade, ghioagă.  
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7. Indicaţi seria care conţine numai adjective fără grad de comparaţie: 

a) nocturn, fix, final, clar; 

b) geografic, optim, permanent, fix; 

c) inferior, bun, străvechi, minim; 

d) unic, rău, absolut, gigantic. 

 
8. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: 

a) Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Războiul celor Două Roze, Renaşterea, admiterea la 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”; 

b) Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Războiul Celor Două Roze, renaşterea, admiterea la 
Academia forţelor terestre „Nicolae Bălcescu”; 

c) Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Războiul Celor Două Roze, Renaşterea, admiterea 
la academia forţelor terestre „Nicolae Bălcescu”; 

d) Ultima Noapte de Dragoste, Întâia Noapte de Război, Războiul celor Două Roze, renaşterea, admiterea 
la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. 

 
9. Recunoaşteţi registrul stilistic existent în fragmentul:  Faţa măslinie, cu nasul mic şi ochii foarte albaştri, arăta 
şi mai copilăroasă între multe bucle şi gulerul de dantelă. (G. Călinescu, Enigma Otiliei) 

a) registrul cult; 
b) registrul popular; 
c) registrul arhaic; 
d) registrul oral. 

 
10. Seria care conţine numai neologisme este: 

a) verosimil, feroce, evaziv, utilitate; 
b) cinstit, pueril, eternitate, apel; 
c) viciu, râu, similar, juvenil; 
d) empatie, răi, vanitos, veleitar. 

 
11. Precizaţi seria în care toate cuvintele conţin un triftong: 

a) fuioare, ursoaică, lăcrimioară, şchioapă; 
b) ziua-i, miroseau, leoarcă, pleoapă; 
c) voiai, miau, cerneau, ochioasă; 
d) de-oi, cioară, vorbeai, suiau. 

 
12. Primul cuvânt din enunţul Ei ce veste ne mai aduci de pe la târg? trebuie despărţit de restul propoziţiei prin: 

a) semnul exclamării; 
b) semnul întrebării; 
c) virgulă; 
d) linie de dialog. 

 
13. Identificaţi seria în care nu sunt scrise corect toate numeralele: 

a) optisprezece, al zecilea, al un miliardulea, cinzeci; 
b) câteşitrei, înzecit, şaizeci, a zecea; 
c) al două miilea, douăsprezece, doi supra cinci, întreit; 
d) a paisprezecea, treizeci şi şase, al două miliardelea, paisprezece. 

 
14. Fragmentul Este incontestabil primul tratat de filologie romanică din lume şi în acelaşi timp un breviar de 
estetică, de istorie literară, de lingvistică comparată şi chiar de teoria limbajului. (Al. Balaci, Dante Alighieri) 
aparţine stilului: 

a) beletristic; 
b) juridic-administrativ; 
c) ştiinţific; 
d) publicistic. 

 
15. Cuvântul previzibil este antonim cu: 

a) ineluctabil; 
b) sibilinic; 
c) fortuit; 
d) inexorabil. 
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16. Indicaţi seria în care toate cuvintele conţin un hiat: 
a) filieră, furios, fiertură, fluid; 
b) fiecare, fluorescent, fierar, feudal; 
c) fiinţa, fiecine, fiindcă, fumigaţie; 
d) ficţiune, fiabil, feroviar, fiară. 

 
17. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:  

a) cronofag, heliomarin, rău-platnic, est-european; 
b) medico-legal, sus-numit, binecrescut, nord-american; 
c) înainte-mergător, indoeuropean, binecuvântat, greco-catolic; 

d) daco-roman, pur-sânge, sud-dunărean, încontinuu. 

 

18. Este greşit acordul în structura: 

a) tabloul al cărui ramă; 

b) fata ai cărei părinţi; 

c) caietul ale cărui coperte; 

d) copiii al căror joc. 

 

19. În fragmentul Cu un veac şi jumătate în urmă, în ţara noastră, dascăli greci, numiţi „loghiotaţi” – îmbrăcaţi 

cu anteriu lung şi larg de şamalagea … şi purtând pe cap câte un cauc sau işilic uriaş – învăţau odraslele 

Bălăcenilor, Rosettiştilor, Goleştilor şi altor moşieri să deprindă limba Fanarului, limbă la modă pe atunci…. 

(Clasici români despre şcoala de odinioară) apare: 

a) limbajul argotic; 

b) limbajul arhaic; 

c) limbajul neologic;  

d) limbajul regional. 

 

20. Seria sinonimică integral corectă este: 

a) mutual, reciproc, tacit; 

b) specios, amăgitor, înşelător; 

c) calin, alintat, ecvestru; 

d) vindicativ, vindecător, răzbunător. 

 

21. Numărul structurilor cacofonice din sintagmele următoare plec la lac, îl cunosc de demult, negru ca 

cărbunele, ştiu ce ceri, afirmă-te cu curaj  este: 

a) două cacofonii; 

b) trei cacofonii; 

c) patru cacofonii; 

d) cinci cacofonii. 

 

22. Sunt scrise corect la indicativ prezent formele verbelor din seria: 

a) (eu) continui, (eu) decernez, (eu) absolvesc, (ei) miroase; 

b) (eu) continuu, (eu) decern, (eu) absolv, (ei) miros; 

c) (eu) continui, (eu) decernez, (eu) absolv, (ei) miros; 

d) (eu) continuu, (eu) decernai, (eu) absolv, (ei) miroase. 

 

23. Indicaţi seria prepoziţiilor care impun cazul dativ: 

a) despre, asemenea, înaintea, contra; 

b) împotriva, înspre, fără, asupra; 

c) dedesubtul, lângă, graţie, mulţumită; 

d) potrivit, conform, aidoma, contrar. 

 

24. În textul Noapte lucie pe o lume ca din poveşti; copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă.  

(E. Gârleanu, Fricosul) elipsa predicatului are rolul: 

a) de a simplifica în mod veridic mesajul; 

b) de a realiza o descriere obiectivă; 

c) de a esenţializa peisajul; 

d) de a scoate în evidenţă sentimentele personajului. 
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25. Identificaţi enunţul care nu conţine pleonasm: 
a) În această afacere un procent de 15 % este prea mic. 
b) Această stenogramă scrisă în grabă are multe omisiuni şi absenţe. 
c) Pe lângă argumentele favorabile, s-au adus şi contraargumente împotriva teoriei propuse. 
d) Nu este o hotărâre definitivă, ci una pasageră. 

 
26. Pentru automobiliştii autohtoni, ieşirea din ţară aduce revelaţia unor autostrăzi teribile de largi, din care, 
culmea, anumite porţiuni sunt integral iluminate. Greşeala existentă în fraza de mai sus este: 

a) hipercorectitudinea; 
b) cacofonia; 
c) pleonasmul; 
d) truismul. 

 
27. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria: 

a) a-chie-sa, as-per-siu-ne, cer-no-ziom, ma-chiaj; 
b) a-chi-e-sa, as-per-si-u-ne, cer-no-ziom, ma-chi-aj; 
c) a-chi-e-sa, as-per-si-u-ne, cer-no-zi-om, ma-chiaj; 
d) a-chie-sa, a-sper-siu-ne, cer-no-zi-om, ma-chi-aj. 

 

28. Toate formele de plural ale substantivelor sunt corecte în seria: 
a) monede, lincşi, summituri, locotenenţi-colonei; 
b) foarfeci, primi-miniştri, farmacii, aragaze; 
c) bări, cotidiene, prefeţe, bareme; 
d) pârâuri, ciocolăţi, chibrituri, alei. 

 

29. Fragmentul  Pe la geamurile albăstrii de noapte, râdeau merii înfloriţi, ca nişte copii cu obraji clăbuciţi de 
săpun. (I. Teodoreanu, În casa bunicilor) este: 

a) text descriptiv, deoarece se înfăţişează trăsăturile unui colţ de natură într-un mod sugestiv; 
b) text descriptiv, deoarece sunt portretizaţi copii; 
c) text narativ, deoarece merii devin personaje prin personificare; 
d) text narativ, deoarece apar copiii – personaje literare. 

 

30. Sunt derivate toate cuvintele din seria: 
a) inoperabil, bunăvoinţă, ortogramă; 
b) claustrofob, vârstnic, macroeconomie; 
c) nelinişte, anglofil, străduinţă; 
d) strălucitor, descongestionare, cetăţenesc. 

 

31. Indicaţi seria în care litera x se pronunţă gz: 
a) exmatriculat, excedentar, exact, xerox; 
b) exaltare, exil, exerciţiu, auxiliar; 
c) exotic, exersare, axă, maxilar; 
d) exantematic, exod, experienţă, vexat. 

 

32. Este corect din punctul de vedere al ortografiei enunţul: 
a) Ţinea la copii surorii sale ca la propri săi fii. 
b) Ţinea la copiii surori sale ca la proprii să-i fii. 
c) Ţinea la copiii surorii sale ca la propriii săi fii. 
d) Ţinea la copii surorii sale ca la proprii săi fii. 

 

33. Enunţul Pe aceasta o aleg, nu pe cealaltă, e decizia mea şi nu mă poţi opri! conţine: 
a) trei pronume; 
b) două pronume; 
c) cinci pronume; 
d) patru pronume. 

 

34. În fragmentul Am cetit toate articolele, toate telegramele, toate informaţiile, toate foiletoanele şi toate 
anunţurile din jurnalele în care erau împachetate cumpărăturile. (G. Ibrăileanu, Adela), repetiţia are rolul: 

a) de a crea un efect de acumulare; 
b) de a sugera plictiseala personajului; 
c) de a crea impresia de epuizare fizică; 
d) de a indica vocabularul redus al emiţătorului. 
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35. Indicaţi enunţul în care toate cuvintele sunt folosite cu sens denotativ: 
a) Bogdan a mişcat în front, aşa că a fost trimis la direcţiune. 
b) Deşi testul era dificil, Vlad a rămas pe baricade şi în final a reuşit. 
c) Bunicul a luptat pe front şi a fost decorat. 
d) Fiind insultat, a văzut negru înaintea ochilor. 

 
36. Pronunţiile corecte se regăsesc la toate cuvintele din seria: 

a) foraş, luţernă, premisă, dizident; 
b) foraj, obişnuit, sceptic, disident; 
c) lucernă, şcenă, stofă, fantazmă; 
d) dizident, premiză, fantasmă, şceptic. 

 
37. Seria care conţine numai forme corecte este: 

a) tiară, aghiasmă, triaj, chinez, eczemă; 
b) cheamă, agheasmă, gheaţă, urecheai, vegheau; 
c) chiamă, aghiazmă, eczemă, veghiau, tieară; 
d) fiară, triaj, urechiai, exemă, gheaţă. 

 
38. Selectaţi enunţul în care acordul adjectivelor este corect realizat: 

a) Ultimile romane ale acestui scriitor se vând fără nicio reclamă. 
b) Ultimele romane ale scriitorului acestuia se vând fără nicio reclamă. 

c) Ultimile romane ale scriitorului acestuia se vând fără nicio reclamă. 

d) Ultimele romane ale scriitorului acesta se vând fără nicio reclamă. 

 

39. În textul  Mi-e foame de tine şi de ochii tăi, / Mi-e sete de tine şi de gura ta. (Folclor) procedeul artistic prin 

care se scot în evidenţă sentimentele eului liric este: 

a) comparaţie; 

b) epitet; 

c) enumeraţie; 

d) paralelism sintactic. 

 

40. Indicaţi structura care conţine paronimul utilizat corect: 

a) examen orar; 

b) şedere temporală; 

c) calotă glacială; 

d) a gera o întreprindere; 

 

41. Accentul diferenţiază forme gramaticale ale aceluiaşi cuvânt la toţi termenii din seria: 

a) alerga, strigă, vedeam, procură; 

b) cântă, strigă, fugi, dormi; 

c) nu sta, mergeţi, vino, afirm; 

d) vino, fugi, cântă, reveni. 

 

42. Modalitatea incorectă de a scrie data este: 

a) 26.VII.2018; 

b) 26.07.2018; 

c) 26 iulie 2018; 

d) 26 07. ’18. 

 

43. Precizaţi enunţul care conţine conjuncţie coordonatoare: 

a) Vrea să-şi continue studiile. 

b) De înveţi, ştii. 

c) Nu am văzut nici filmul, nici piesa de teatru. 

d) Iar a greşit la test. 
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44. În fragmentul Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, / Orizontu-ntunecându-l vin săgeţi de 

pretutindeni / Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…(M. Eminescu, Scrisoarea III) imaginea auditivă se 

realizează prin: 

a) comparaţie; 

b) anacolut; 

c) enumeraţie; 

d) aliteraţie. 

 

45. Indicaţi seria în care toate cuvintele aparţin aceluiaşi câmp lexical: 

a) frate, frumuseţe, cumnat, ginere; 

b) ofiţer, uniformă, pluton, cazarmă; 

c) floare, florilegiu, corolă, petală; 

d) meteorit, satelit, stea, stativ. 

 

 

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. 

 

 

 


