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CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE

Admiterea în învãþãmântul superior ºi, în mod particular, la Facultatea de
Drept a Universitãþii din Bucureºti reprezintã un pas important în viaþa oricãrui
candidat, dornic sã înceapã o etapã universitarã ºi, ulterior, o carierã profesio-
nalã care sã-i asigure o existenþã plinã de satisfacþii ºi de responsabilitate. Dupã
cum se ºtie, admiterea la Drept constã într-o probã scrisã, de tip grilã, alcãtuitã
din 100 de întrebãri (60 la limba românã ºi 40 la economie). Cele 60 de între-
bãri-grilã de limba românã au fost, în ultimii ani, structurate în felul urmãtor:
1. Secþiunea A, care cuprinde aproximativ 5 întrebãri de sintaxa frazei;
2. Secþiunea B, care cuprinde aproximativ 5 întrebãri de morfologie;
3. Secþiunea C, alcãtuitã din aproximativ 20 de întrebãri de morfosintaxa
propoziþiei; 4. Secþiunea D, cu caracter mixt, alcãtuitã din 30 de întrebãri privi-
toare la probleme de lexicologie (arhaisme, regionalisme, neologisme, forma-
rea cuvintelor etc.), de semanticã (sensuri ale cuvintelor sau ale expresiilor ºi
relaþii semantice stabilite între acestea), de ortografie ºi de punctuaþie, de fone-
ticã (despãrþirea cuvintelor în silabe, poziþia accentului, diftongi, triftongi, hiat
etc.). Aceastã probã are rolul de a verifica – în mãsura posibilului, cât mai rele-
vant – cunoºtinþe variate din vastul domeniu  al limbii române. Candidatul la
Drept trebuie, în consecinþã, sã cunoascã, pe baza bibliografiei publicate anual
de cãtre responsabilii admiterii, în primul rând principalele aspecte ale grama-
ticii (sintaxa frazei ºi morfosintaxa propoziþiei) ºi ale lexicului (relaþia dintre
cuvânt ºi variantele acestuia, structura morfematicã, segmentalã ºi suprasegmen-
talã, mijloacele interne de formare a cuvintelor, relaþiile semantice etc.) ºi, în al
doilea rând, principalele reguli ale ortografiei româneºti actuale, manifestate la
toate nivelurile limbii (fonetic, grafic, al punctuaþiei, morfosintactic ºi semantic).

Testele propuse în aceastã culegere respectã numãrul, structura, conþinutul
ºi gradul de dificultate ale testelor date la Drept, începând cu anul 2001, ºi rea-
lizate de cãtre aceeaºi echipã de profesori. Ele reprezintã, aºadar, o oglindã
fidelã a subiectelor din ultimul deceniu ºi, în acelaºi timp, o verificare relevantã
a cunoºtinþelor cerute la acest examen de admitere. Rezolvãrile propuse de
cãtre noi sunt fãcute dupã concepþia autorilor subiectelor de la Drept, pentru a



se evita orice ambiguitate de interpretare. De asemenea, am respectat obiceiul
autorilor, devenit regulã în formularea subiectelor, de a numerota propoziþiile
în ordinea în care se succedã predicatele lor (exprimate sau subînþelese). 

Proba de limba românã pentru examenul de admitere la Drept nu este difi-
cilã dacã sunt avute în vedere câteva chestiuni importante, eventual câteva
etape în configurarea soluþiilor. În primul rând, candidatul trebuie sã citeascã
foarte atent enunþul, pentru a înþelege exact ceea ce i se cere ºi pentru a încerca
sã rãspundã în cunoºtinþã de cauzã. Este foarte importantã gândirea soluþiei la
o întrebare prin luarea în considerare a posibilelor curse existente  în compo-
nenþa rãspunsurilor. Spre exemplu, la o întrebare de morfosintaxã, candidatul
trebuie sã elimine greºelile flagrante: cazul la pãrþile de vorbire neflexibile,
persoana la interjecþiile cu valoare predicativã, prepoziþia ataºatã adjectivului
antepus substantivului etc. În al doilea rând, trebuie sã fie valorificate, cu inte-
ligenþã, datele rãspunsurilor propuse, fãcându-se apel la certitudini ºi lãsate la
o parte chestiunile discutabile. Spre exemplu, la o întrebare care vizeazã sensul
corect al unui cuvânt, trebuie eliminate sensurile care trimit la paronime ale
cuvântului respectiv, sensurile care presupun o etimologie popularã sau cele
care par cã «sar în ochi». În al treilea rând, este bine sã se apeleze la reguli ele-
mentare sau fundamentale de analizã ºi sã se conºtientizeze cursele: un atribut
se subordoneazã întotdeauna ºi obligatoriu unui nume (substantiv, pronume
sau numeral), în vreme ce un complement se subordoneazã unui verb, adverb,
adjectiv sau interjecþie; prezenþa articolului hotãrât la substantiv face imposi-
bilã apariþia în imediata vecinãtate a articolului posesiv genitival, prezenþa unei
prepoziþii în faþa unei pãrþi de vorbire nu implicã în mod obligatoriu un anumit
caz, articolul posesiv în structura pronumelui sau adjectivului pronominal cu
acelaºi nume nu presupune obligatoriu cazul genitiv etc. În al patrulea rând,
este recomandabil sã fie cunoscutã ºi înþeleasã concepþia autorilor subiectelor
de la Drept pentru ca rãspunsurile candidaþilor sã corespundã acesteia: spre
exemplu, «verb predicativ»  se opune, în mod obligatoriu, verbului copulativ,
chiar dacã, în context, poate apãrea la un mod nepredicativ. Iar seria exem-
plelor de acest fel poate continua…

Rezolvarea subiectelor propuse de cãtre noi vine – suntem convinºi – în
continuarea cunoaºterii subiectelor date deja la admitere în anii anteriori. Ele
pot reprezenta pentru candidaþi un prilej de verificare util pentru a le arãta sta-
diul cunoºtinþelor la un moment dat, unde trebuie sã revadã materia ºi pentru a
le acorda încredere în capacitatea lor de a reuºi. Dedicãm, în consecinþã,
aceastã carte tinerilor care vor sã devinã studenþi la Drept ºi le urãm succes.

Autorii
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AABBRREEVVIIEERRII

Ac. = acuzativ

adj. = adjectiv, adjectival

adv. = adverb, adverbial

apoz. = apoziþie, apoziþional

art. = articol, articulat

atrib. = atribut

aux. = auxiliar

card. = cardinal

circ. = circumstanþial, circumstanþialã

colect. = colectiv

compl. = complement, completivã

cond. = condiþional

com. = comun

comp. = comparativ

conj. = conjuncþie, conjuncþional(ã)

cop. = copulativ

coord. = coordonatoare

D. = dativ

d. = diatezã

dem. = demonstrativ

dep. = (de) depãrtare

dif. = (de) diferenþiere

distrib. = distributiv

fem. = feminin

G. = genitiv

gen. = genitival

hot. = hotãrât

imper. = imperativ

imperf. = imperfect



impers. = impersonal

ind. = indicativ

inf. = infinitiv

interog. = interogativ

interj. = interjecþie

invar. = invariabil

loc. = locuþiune

multiplic. = multiplicativ

N. = nominativ

neacc. = neaccentuat

neart. = nearticulat

neg. = negativ

nehot. = nehotãrât

nepred. = nepredicativ

num. = numeral

ord. = ordinal

part. = participiu, participial

perf. = perfect

pers. = persoana, personal

pl. = plural

pos. = posesiv

pred. = predicat, predicativ
prep. = prepoziþie, prepoziþional

prez. = prezent

pron. = pronume

prov. = provenit din...

refl. = reflexiv

rel. = relativ

sg. = singular

subord. = subordonator, -toare

subst. = substantiv, substantival

V. = vocativ

val. = valoare

vb. = verb

verb. = verbal(ã)
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A. Marcaþi interpretarea corectã a structurii frazelor de mai jos. (Pro-
poziþiile sunt date în ordinea în care se succedã predicatele lor [expri-
mate sau subînþelese] în frazã.)

1. Odatã preluatã compania de cãtre mine, nu va mai fi pentru anga-
jaþi ce-a fost în vremurile când se credea cã tot ce zboarã se mãnâncã. 

a) principalã + subiectivã + atributivã + subiectivã + subiectivã; 
b) principalã + compl. directã + atributivã + subiectivã + atributivã; 
c) principalã + subiectivã + temporalã + subiectivã + atributivã; 
d) altã interpretare.

2. Adevãrul adevãrat este cã, dacã am spus ce-am spus, a fost 
pentru cã eram convins de dreptatea mea. 

a) principalã + predicativã + subiectivã + compl. directã + cauzalã; 
b) principalã + subiectivã + compl. directã + predicativã + cauzalã; 
c) principalã + subiectivã + compl. directã + condiþionalã + predicativã; 
d) altã interpretare.

3. Tot ce mi-ai spus despre realizãrile tale nu numai cã mã bucurã,
dar mã ºi intereseazã sub aspect profesional. 

a) subiectivã + modalã + principalã; 
b) subiectivã + principalã + principalã; 
c) atributivã + principalã + principalã; 
d) altã interpretare.

4. Era aºa de preocupat, cã nu putea dormi, n-avea altceva la ce
gândi ºi nu-i mai era de trãit. 

a) principalã + cauzalã + cauzalã + cauzalã; 
b) principalã + consecutivã + consecutivã + consecutivã; 
c) principalã + consecutivã + principalã + principalã; 
d) altã interpretare.



5. În momentul când ºi dacã va fi cazul, voi lua atitudine faþã de ce mi
se va rãspunde. 

a) temporalã + condiþionalã + principalã + compl. indirectã; 
b) atributivã + atributivã + principalã + compl. indirectã; 
c) atributivã + condiþionalã + principalã + compl. indirectã; 
d) altã interpretare.

B. Marcaþi rãspunsul corect:

6. Fie enunþurile: 
(1) Punctul de reper este casa al cãrei gard e cel mai înalt. 
(2) V-o prezint pe cea fãrã ajutorul cãreia nu aº fi reuºit. 
(3) S-a întâlnit cu un vechi prieten din copilãrie, care prieten e acum

mare patron. 
(4) ªtiþi din care direcþie va sosi autobuzul? 

Cuvintele subliniate sunt: 
a) pronume relative în toate enunþurile; 
b) adjective pronominale relative în toate enunþurile; 
c) pronume relative în (1) ºi (2), adjectiv pronominal relativ în (3) ºi adjec-

tiv pronominal interogativ în (4); 
d) altã interpretare.

7. Fie enunþurile: 
(1) În apropierea Crãciunului s-a mutat la þarã. 
(2) În apropierea casei era un pâlc de pãdure. 
(3) În apropiere se afla un chioºc de ziare. 
(4) Am constatat cã locuim în apropiere unul de altul. 

Cuvintele subliniate sunt: 
a) loc. prep. în toate enunþurile; 
b) loc. adv. în toate enunþurile; 
c) loc. prep. în (1) ºi (2), loc. adv. în (3) ºi (4); 
d) altã interpretare.

8. Fie enunþurile: 
(1) Merge tot cu maºina la serviciu. 
(2) Tot tu eºti cel care mã supãrã? 
(3) Tot aºteaptã sã se potoleascã vremea. 
(4) Mãnâncã ºi felul doi tot cu acelaºi tacâm.
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Cuvintele subliniate sunt: 
a) pron. nehot. în toate enunþurile; 
b) adv. în toate enunþurile; 
c) adv. în (1) ºi (3), adj. pron. nehot. în (2), pron. nehot. în (4); 
d) adv. în (1), (3) ºi (4), adj. pron. nehot. în (2).

9. Fie enunþurile: 
(1) Nu sunt ce pare cã sunt. 
(2) De departe, îmi pari cunoscut. 
(3) Mi se pare cã nu ai dreptate.
(4) Îmi pare ciudat sã ne întâlnim aºa.
(5) Ne pare bine cã totul s-a sfârºit cu bine. 

Verbul subliniat este: 
a) copulativ în toate enunþurile; 
b) predicativ în toate enunþurile; 
c) copulativ în (2), (4) ºi (5), predicativ în (1) ºi (3); 
d) copulativ în (1), (2) ºi (4), predicativ în (3) ºi (5).

C. Marcaþi varianta corectã de analizã gramaticalã a cuvintelor sub-
liniate din enunþurile de mai jos:

10. Batã-te norocul sã te batã !
a) verb, conj. prez., pers. a II-a / pred. verbal; 
b) verb, imper., pers. a II-a / pred. verbal; 
c) verb, conjunctiv, prez., pers. a III-a / pred. verbal; 
d) verb, imper., pers. a III-a / pred. verbal. 

11. Concedierea de cãtre stat a multor angajaþi a stârnit proteste. 
a) subst. în Ac., cu loc. prep. / compl. de agent; 
b) subst. în Ac., cu prep. compusã / atrib. subst. prep.; 
c) subst. în Ac. / compl. indirect; 
d) altã interpretare.

12. Stai liniºtit, vorbeºte în ciudã-þi! 
a) pron. refl., G. / atr. pron.;
b) pron. pers., G. / atr. pron.; 
c) pron. pers., D. / circ. concesiv; 
d) pron. pers., D. / atr. pron.
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13. Fiind cinstit de întreaga societate, i s-au acordat numeroase
premii. 

a) verb, gerunziu, d. pasivã / circ. de cauzã; 
b) verb cop. (gerunziu) + adj. part., N. (nume pred.) / circ. de cauzã; 
c) loc. verbalã, gerunziu / circ. de mod; 
d) altã interpretare.

14. Din blocul „Capºa” nu au mai rãmas, dupã cutremur, decât mor-
mane de dãrâmãturi. 

a) subst. propriu, G. / atrib. subst. gen.; 
b) subst. propriu, G. / compl. indirect; 
c) subst. propriu, G. (acordat cu subst. blocul) / atrib. subst. apoziþional; 
d) subst. propriu, N. / atrib. subst. apoziþional.

15. În asemenea condiþii, rãmâne improbabil cã vom mai colabora. 
a) adv. de mod / circ. de mod; 
b) adv. de mod / nume pred.; 
c) adj., sg., N. / nume pred.; 
d) altã interpretare.

16. N-au fost invitaþi decât prieteni, colegi ºi alþi câþiva apropiaþi. 
a) adj. pron. nehot., N. / atrib. adj.; 
b) pron. nehot., N. / subiect; 
c) adj. pron. nehot., Ac. / atrib. adj.; 
d) altã interpretare.

17. Toþi din jurul lui îi pãreau amabili. 
a) pron. pos., G. (cu loc. prep.) / atrib. pron. gen.; 
b) pron. pers., G. (cu loc. prep.) / atrib. pron.; 
c) adj. pron. pos., G. / atrib. adj.; 
d) altã interpretare.

18. I-a felicitat ºi pe învinºi, ºi pe învingãtori, adicã pe toþi partici-
panþii. 

a) subst. (prov. din adj.), Ac. / compl. direct; 
b) subst., Ac. / compl. indirect; 
c) adj., Ac. / atrib. adj.; 
d) altã interpretare.

19. Nu mi-aº da cinstea pe ruºine. 
a) pron. pers., D. / compl. indirect; 
b) pron. pers., D. / atrib. pron. în dativ; 
c) pron. pos., D. (posesiv) / atrib. pron. în dativ; 
d) altã interpretare.
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20. A nu se apleca pe fereastrã! Pericol de accidente! 
a) verb, inf., prez. cu valoare imperativã / pred. verb.; 
b) verb, conjunctiv prez. cu valoare imperativã / pred. verb.; 
c) verb la infinitiv / subiect (pe lângã un predicat elidat); 
d) altã interpretare.

21. A greºi este omeneºte, a persista în greºealã este diabolic.
a) verb, inf. prez. cu valoare predicativã / pred. verbal; 
b) verb, inf. prez., N. / subiect; 
c) verb, inf. prez., N. / nume pred.; 
d) altã interpretare.

22. Discutarea situaþiei la telefon cu ai mei m-a ajutat în luarea
deciziei. 

a) pron. pos., G. (cu prep.) / atrib. pron. prep.; 
b) pron. pos., Ac. (cu prep.) / atrib. pron. prep.; 
c) pron. pos., Ac. (cu prep.) / compl. indirect; 
d) altã interpretare.

23. Dupã mine, n-are ce se mai întâmpla de acum încolo. 
a) verb pred., inf. prez. / subiect; 
b) verb pred., inf. prez. cu val. de conjunctiv / pred. verb.; 
c) verb pred., inf. prez. / compl. direct; 
d) altã interpretare.

24. Desigur cã te voi ajuta. 
a) adv. de mod / circ. de mod; 
b) adv. de mod, fãrã funcþie sintacticã; 
c) adv. pred. / pred. verbal; 
d) altã interpretare.

25. Echipa câºtigãtoare a trofeului s-a întors acasã. 
a) subst. / atrib. subst. gen.; 
b) subst. cu prep. / atrib. subst. prep.; 
c) subst., G. / compl. indirect; 
d) altã interpretare.

26. De aglomeraþie ce era, cât pe-aci sã piardã trenul. 
a) pron. rel., N. / nume pred.; 
b) pron. rel., N. / subiect; 
c) adv. rel. de mod / nume pred.; 
d) altã interpretare.
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27. Pe cine ºi de ce eºti aºa de gelos? 
a) pron. rel., Ac. / compl. indirect; 
b) pron. rel., Ac. / compl. direct; 
c) pron. interog., Ac. / compl. indirect; 
d) altã interpretare.

28. N-a venit la ºcoalã pe motiv de boalã. 
a) subst., Ac. (cu loc. prep.) / circ. de cauzã; 
b) subst., Ac. (cu prep.) / atrib. subst. prep.;
c) subst., Ac. (cu prep.) / circ. de cauzã; 
d) altã interpretare.

29. Te-ai putea afla în situaþia de a accepta aºa ceva. 
a) subst., Ac. (cu prep.) / nume pred.; 
b) loc. adj., Ac. / nume pred.; 
c) subst., Ac. (cu prep.) / circ. de mod; 
d) altã interpretare.

30. Cum crezi cã vei fi peste zece ani? 
a) adv. rel. / circ. de mod;
b) adv. de mod cu val. conjuncþionalã, fãrã funcþie sintacticã; 
c) adv. interog. / nume pred.; 
d) altã interpretare.

31. Draga mea, te rog sã mã asculþi cu atenþie! 
a) adj. pron. pos., V., fãrã funcþie sintacticã; 
b) adj. pron. pos., V. / atrib. adj.; 
c) pron. pos., G. / atrib. pron.; 
d) altã interpretare.

32. Cum a intrat pe uºã, a ºi aprins lumina. 
a) adv. rel. de mod / circ. de mod; 
b) adv. rel. de timp / circ. de timp; 
c) conj. cauzalã / circ. de cauzã; 
d) altã interpretare.
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D. Marcaþi varianta corectã de rãspuns:

33. Forma de singular a auxiliarului avea la perfectul compus plural
(ei, ele) a venit reprezintã: 

a) un regionalism fonetic; 
b) un arhaism lexical; 
c) un regionalism gramatical; 
d) altã variantã.

34. Fie enunþul: Dacã o-i gãsi acasã pe Georgeta nu te neliniºti; 
pasã-mi-te cã nu se aºteaptã la nicio surprizã.

Acesta conþine:
a) nicio greºealã;
b) o greºealã;
c) douã greºeli;
d) trei greºeli.

35. Sensul cuvântului caduc este: 
a) împiedicat, gata oricând sã cadã; 
b) care luptã pentru dreptate socialã; 
c) lipsit de rezistenþã, care cade înainte de vreme; 
d) alt sens.

36. Se dau urmãtoarele expresii: a menþine în continuare, notorietate
publicã, a se sinucide singur. Care dintre ele constituie pleonasme?

a) niciuna; 
b) numai a doua ºi a treia; 
c) numai a treia; 
d) toate.

37. Cuvântul caiafã are sensul de: 
a) destinaþie precisã; 
b) persoanã fãþarnicã; 
c) cel care serveºte la cârciumã; 
d) alt sens.

38. Avem numai forme corecte de plural în: 
a) canafuri, amanete, cerdace; 
b) canafi, amaneturi, cerdacuri; 
c) canafuri, amaneturi, cerdace; 
d) toate cele trei serii de mai sus.
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39. Fie enunþul: Albaºtrii-i ochi plâng când fraþii-i spun cã-l vor
pãrãsii. Acesta conþine: 

a) douã greºeli; 
b) trei greºeli; 
c) nicio greºealã; 
d) o singurã greºealã.

40. Avem triftongul cu structura „semivocalã + semivocalã + vocalã”
în cuvintele din seria: 

a) doreau, vreau, leoaicã; 
b) plãpumioarã, lãcrimioarã, leoarcã; 
c) suiau, aripioarã, iei; 
d) vasluian, beai, þi-ai (dorit).

41. Care dintre urmãtoarele serii conþine numai paronime?
a) chimono / chimonou, chiulasã / culasã; 
b) clovn / claun, clãmpãi / clãmpãni; 
c) fiabil / friabil, inapt / inept; 
d) toate cele trei serii de mai sus.

42. Sensul cuvântului concesiune este: 
a) îngãduinþã; 
b) afacere oneroasã; 
c) drept de exploatare; 
d) alt sens. 

43. Sensul cuvântului consiliu este: 
a) organ consultativ; 
b) adunare a înalþilor prelaþi catolici; 
c) reconciliere între douã tabere sau persoane; 
d) alt sens.

44. Substantivul avânt este format prin: 
a) derivare regresivã; 
b) derivare progresivã; 
c) schimbarea valorii gramaticale; 
d) compunere.

45. Se dau urmãtoarele cuvinte: iarbã-de-mare, Alba-Iulia, bun-gust,
luare-aminte, ducã-se-pe-pustii. Sunt corect scrise cu cratimã: 

a) toate, în afarã de al doilea; 
b) toate, în afarã de al treilea; 
c) numai primul, al treilea ºi al patrulea; 
d) numai primul ºi al treilea.
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46. Care dintre urmãtoarele serii conþine numai forme literare ale
cuvintelor date? 

a) acþibild, cartilaj, conjuncturã, hilar; 
b) abþibild, cartilagiu, conjuncturã, ilar; 
c) apþibild, cartilagiu, conjucturã, hilar; 
d) abþibild, cartilajiu, conjuncturã, ilar.

47. Substantivele cavalérie ºi cavaleríe sunt: 
a) omonime totale; 
b) omonime parþiale; 
c) omonime morfologice (omoforme); 
d) nu sunt omonime.

48. Avem numai forme corecte de plural în:
a) crucifixuri, debuºee, hamace; 
b) crucifixe, debuºeuri, hamacuri; 
c) crucifixuri, debuºeuri, hamace; 
d) toate cele trei serii de mai sus.

49. Se dau urmãtoarele cuvinte: sarma, cafea, prim-soliºtii, prim-
viceprim-miniºtrii, rea-credinþei. Sunt corect articulate: 

a) toate; 
b) toate, în afarã de al patrulea; 
c) numai al treilea, al patrulea ºi al cincilea; 
d) numai al treilea ºi al patrulea.

50. Fie enunþul: Când vãzurã colegii-mi de echipã cã traectoria
mingiei nu este cea doritã i-au cuprins o emoþie teribilã. Acesta conþine:

a) trei greºeli;
b) o greºealã;
c) douã greºeli;
d) patru greºeli.

51. Sinonimul cuvântului conversie este: 
a) traversare; 
b) recalificare; 
c) întoarcere (spre sine); 
d) schimbare.

52. Se dau urmãtoarele perechi: 
(1) releva / revela,
(2) miner / minier,
(3) venust / vetust,
(4) investi / învesti,
(5) doctrinal / doctrinar. 
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Avem paronime în: 
a) toate; 
b) niciuna; 
c) numai în (1); 
d) numai în (1) ºi (2).

53. Sensul substantivului cupid este: 
a) adept al lui Cupidon; 
b) avid de câºtig; 
c) nevinovat, inocent; 
d) alt sens.

54. În cuvintele: auxiliar, executa, exulta, exemplu, exotic, litera x
redã grupul de sunete /gz/:

a) în toate cuvintele; 
b) în primul, al doilea ºi al cincilea cuvânt; 
c) în primul ºi al doilea cuvânt; 
d) în al treilea ºi al patrulea cuvânt.

55. Se dau urmãtoarele perechi: 
(1) mesadã / misadã, 
(2) escroc / excroc, 
(3) artritã / arteritã, 
(4) sudurã / suturã. 

Avem paronime în: 
a) în toate; 
b) în niciuna; 
c) numai în (3); 
d) numai în (3) ºi (4).

56. Care dintre urmãtoarele serii conþine numai forme verbale literare?
a) (se) îngrijeazã, (se) îndoaie, înseamnã; 
b) (se) îngrijeºte, (se) îndoieºte, însemneazã; 
c) (se) îngrijeazã, (se) îndoieºte, însemneazã; 
d) toate cele trei serii de mai sus.

57. Fie enunþul: Nu o datã mi se pãru cã nu li-i pe plac ce li se spune,
dar mã sfiii sã intervin, ca sã nu fac mai mult rãu decât bine. Acesta
conþine:

a) trei greºeli; 
b) douã greºeli; 
c) o greºealã; 
d) nicio greºealã.
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58. Antonimul cuvântului desuet este:
a) demodat;
b) indecent; 
c) actual; 
d) tupeist.

59. Care dintre urmãtoarele serii conþine numai cuvinte corect
despãrþite în silabe? 

a) e-lip-sã, e-ro-a-re, frec-þi-e; 
b) e-li-psã, e-roa-re, fre-cþi-e; 
c) e-lip-sã, e-roa-re, frec-þi-e; 
d) niciuna.

60. Cuvântul conciliabul este în relaþie de paronimie cu: 
a) conciliator; 
b) conciliabil; 
c) conciliant; 
d) conciliere.
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TTEESSTTUULL  NNRR..  22

A. Marcaþi interpretarea corectã a structurii frazelor de mai jos. (Pro-
poziþiile sunt date în ordinea în care se succedã predicatele lor [expri-
mate sau subînþelese] în frazã.)

1. Nu mã încântã deloc sã-l aud lãudându-se cã ce-a scris e mai va-
loros decât ce-au scris toþi ceilalþi. 

a) principalã + compl. directã + subiectivã + compl. indirectã + atributivã; 
b) principalã + subiectivã + subiectivã + compl. directã + atributivã; 
c) principalã + subiectivã + subiectivã + compl. indirectã + compl. indirectã; 
d) altã interpretare.

2. Poate cã m-aº obliga sã dau curs invitaþiei lui în caz cã mi-ar oferi
vreo garanþie, fie ea oricât de micã. 

a) principalã + subiectivã + compl. indirectã + atributivã + concesivã; 
b) principalã + subiectivã + compl. directã + atributivã + concesivã; 
c) principalã + subiectivã + compl. indirectã + condiþionalã + concesivã; 
d) altã interpretare.

3. În zilele acestea, când scandalurile se þin lanþ, nu-i pe cine conta
cu certitudine ºi nici n-ai cum sã te aperi în faþa minciunilor de tot felul. 

a) atributivã + principalã + principalã;
b) temporalã + principalã + subiectivã + principalã + subiectivã; 
c) atributivã + principalã + principalã + compl. directã; 
d) altã interpretare.

4. În momentul când îþi spun toate acestea, nu te acuz cã intenþionat
m-ai jignit, ci doar cã nu mã aºteptam sã mã tratezi ca ºi când n-am fi
prieteni de-o viaþã. 

a) temporalã + principalã + compl. indirectã + principalã + compl. indirec-
tã + compl. indirectã + modalã; 

b) atributivã + principalã + compl. directã + principalã + compl. directã +
compl. directã + modalã; 

c) atributivã + principalã + compl. indirectã + principalã + compl. indirectã
+ compl. indirectã + temporalã; 

d) altã interpretare.


