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Cuvânt-înainte

A

Lucrarea de faţă se adresează în primul rând candidaţilor la Facultatea de Drept
a Universităţii din Bucureşti, fiind un instrument deosebit de util în vederea pregătirii
concursului de admitere.
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Originalitatea acestei culegeri de teste-grilă este dată de volumul generos al
itemilor de evaluare (2.175), care acoperă integral programa de examen (atât la limba
română, cât şi la economie), dar şi de posibilitatea verificării cunoştinţelor la ambele
discipline de concurs.
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Realizată în conformitate cu manualele alternative stabilite în bibliografia de
examen, cartea propune candidaţilor verificarea cunoştinţelor în două etape: o primă
etapă a evaluării de parcurs, care structurează testele-grilă, în cadrul fiecărei discipline,
pe temele prevăzute în programă, şi o a doua etapă, sumativă, cuprinzând teste-grilă
combinate (limba română şi economie), după modelul celor propuse la examen.
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Lucrarea corespunde totodată şi exigenţelor de admitere de la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine, Academia de Poliţie şi Facultatea de Jurnalism (în ceea ce
priveşte disciplina limba română), respectiv de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative ori Academia de Studii Economice (în ce priveşte disciplina economie).

Succes tuturor!
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LIMBA ROMÂNĂ
I. Fonetică şi ortografie

cbcdddddddddddddddddddddddddddddddddddnmnggggggggg

Marcaţi varianta corectă de răspuns:

EL

1. Există hiat în cuvântul: a) creion; b) portocaliu; c) aiurit; d) speolog.

A

TESTUL 1

2. În cuvântul zmeoaică există un triftong cu structura fonetică: a) semivocală +
vocală + semivocală; b) semivocală + semivocală + vocală; c) vocală + semivocală +
semivocală; d) semivocală + vocală + vocală.
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3. Cuvintele mieros, fiică, staţionare, cheag, îndoiai conţin: a) 2 diftongi, 1 triftong,
2 hiaturi; b) 2 diftongi, 1 triftong, 1 hiat; c) 1 diftong, 2 triftongi, 1 hiat; d) 1 diftong,
1 triftong, 3 hiaturi.
4. Conţine un diftong ascendent cuvântul: a) aortă; b) naţional; c) tumoare; d) haihui.
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5. Este corectă prima formă în: a) tutti-frutti / tuti-fruti; b) viching / viking; c) ski / schi;
d) basket / baschet.

PA

6. Conţine hiat cuvântul: a) dicţionar; b) leucă; c) maiestate; d) corăbioară.
7. Sunt atâtea litere câte sunete în toate cuvintele din seria: a) fii, el, actual; b) ticsit,
răscruce, victorie; c) unchi, extinctor, vişiniu; d) eraţi, solemn, narcise.
8. În cuvântul chiciură sunt: a) 8 litere şi 9 sunete; b) 8 litere şi 8 sunete; c) 8 litere şi
7 sunete; d) 8 litere şi 6 sunete.
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9. Litera e constituie vocală în toate cuvintele din seria: a) sentiment, cearcăn, ridiche;
b) seară, geamuri, eroi; c) chei, mecena, epopee; d) iepuri, mea, reci.
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10. Litera i este semivocală în toate cuvintele din seria: a) specie, iad, chimir; b) ciudat,
senior, auriu; c) ghilotină, fraţi, minciună; d) papucei, îndoială, fiestă.

11. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) ponei, trândav, rucsac, comando;
b) ponei, trândav, rucsac, comando; c) ponei, trândav, rucsac, comando; d) ponei,
trândav, rucsac, comando.
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12. Cuvântul trafic se accentuează: a) doar trafic; b) doar trafic; c) trafic şi trafic; d) trafic
şi trafic, în funcţie de sens.

13. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a) simbol, duminică, intim, bolnav;
b) simbol, duminică, intim, bolnav; c) simbol, duminică, intim, bolnav; d) simbol,
duminică, intim, bolnav.
14. Sunt dublete accentuale admise de norma literară cuvintele din seria: a) buldog /
buldog; b) vultur / vultur; c) suntem / suntem; d) aduserăm / aduserăm.
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ECONOMIE

cNevoi şi bunuri. Proprietatea şi libera iniţiativă ggggg ggggg
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1. Satisfacerea nevoilor presupune întotdeauna: a) consumul de resurse nelimitate;
b) consumul de bunuri sau utilităţi; c) consumul de bunuri libere; d) consumul de
bunuri economice.
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2. Caracteristica esenţială a bunurilor libere este: a) abundenţa; b) aspectul virtual
nelimitat; c) aspectul obiectual, material; d) permanenţa.
3. Aerul de munte pentru un locuitor de la câmpie: a) este un bun liber; b) este un bun
economic pentru că rezultă dintr-un proces de producţie; c) este un bun substituibil;
d) este un bun economic.
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4. Costul de oportunitate: a) este pozitiv deoarece veniturile pot fi nelimitate; b) este
maxim dacă venitul este maxim; c) este minim dacă venitul este minim; d) este zero
dacă venitul este nelimitat.
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5. Caracterul limitat al resurselor derivă din: a) lipsa de potenţial a planetei; b) ritmul
lent de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii; c) insuficienţa faţă de nevoile limitate;
d) tensiunea nevoi-resurse.
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6. Costul real al alegerilor reprezintă: a) cea mai scumpă alternativă sacrificată;
b) alternativa sacrificată cu utilitatea economică maximă; c) a doua opţiune sacrificată
după cea la care s-a renunţat; d) satisfacţia pierdută prin neachiziţionarea primei
alternative.
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7. Reprezintă o formă de risipă: a) bunurile produse şi destinate autoconsumului;
b) achiziţia de capital fix când producţia este nulă; c) bunurile produse; d) consumul
excesiv de resurse naturale create de om.
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8. Bunurile libere sunt: a) virtual nelimitate în raport cu nevoile; b) obţinute prin
prelucrarea naturii; c) insuficiente în raport cu nevoile; d) rezultatul unei activităţi
non-economice.
9. Menajele reprezintă unităţi: a) în care are loc consumul, dar care participă şi la
activitatea economică; b) omogene de consum; c) de distribuire a venitului; d) ce fac
investiţii din profitul obţinut.
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10. Ştiinţa economică este utilă deoarece: a) este interesată de satisfacerea unui maxim
de nevoi; b) încearcă să folosească eficient resursele limitate cu întrebuinţări
alternative; c) este interesată de folosirea unui minim de resurse; d) este interesată de
creşterea producţiei în orice condiţii.
11. Atributul dispoziţiei relevă dreptul: a) de a înstrăina o proprietate prin donaţie;
b) de a folosi bunul; c) de a da un împrumut fără dobândă; d) de a stăpâni în mod
mijlocit un bun economic.
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TESTE FINALE
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A. Marcaţi interpretarea corectă a structurii frazelor de mai jos. (Propoziţiile sunt
date în ordinea în care se succedă predicatele lor – exprimate sau subînţelese – în
frază.)
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1. Rămâne să se stabilească de către cine e în drept să o facă, dacă vom susţine
sesiunea de referate şi când. a) principală + subiectivă + compl. indirectă + compl.
indirectă + compl. directă; b) principală + subiectivă + compl. de agent + compl.
indirectă + subiectivă + subiectivă; c) principală + subiectivă + compl. de agent +
compl. indirectă + circ. condiţională + circ. de timp; d) altă interpretare.
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2. Cum de n-a reuşit să ia examenul şi de ce, ulterior, a pretins că l-a luat, despre
aceasta ar fi fost cazul să discutăm mai pe larg. a) subiectivă + compl. directă +
subiectivă + compl. directă + principală + atributivă; b) subiectivă + compl. directă +
compl. indirectă + compl. indirectă + principală + subiectivă; c) circ. de cauză +
compl. directă + circ. de cauză + compl. indirectă + principală + subiectivă; d) altă
interpretare.
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3. Din tot ce s-a susţinut de cine a fost prezent reiese că nu i-ar fi părut rău să rateze
concursul.
a) atributivă + compl. de agent + principală + compl. directă + compl. indirectă;
b) atributivă + compl. indirectă + principală + subiectivă + compl. indirectă;
c) atributivă + compl. de agent + principală + subiectivă + compl. indirectă; d) compl.
indirectă + compl. de agent + principală + subiectivă + subiectivă.
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B. Marcaţi varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate din
enunţurile de mai jos:
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4. Nu se putea şti cine are dreptate. a) compl. direct / verb pred., d. reflexivă, inf.
prez.; b) compl. direct / verb pred., d. activă, inf. prez.; c) subiect / verb pred., d. reflexivă,
inf. prez.; d) subiect / verb pred., d. activă, inf. prez.
5. Au stat ce-au stat şi au plecat. a) adv. rel. / circ. de mod; b) pron. rel., caz Ac. /
compl. direct; c) adv. de mod / fără funcţie sint.; d) adv. rel. / circ. de timp.
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6. Fiind foarte drăguţă şi răsfăţată de toţi, îşi permitea cam multe. a) circ. de mod /
verb cop., ger. şi nume pred. / adj. + nume pred. / adj. participial; b) circ. de cauză /
verb cop., ger. şi nume pred. / adj. + circ. de cauză / part. pasiv cu verb aux. eliptic;
c) circ. de mod / verb cop., ger. şi nume pred. / adj. + circ. de mod / part. pasiv cu verb
aux. eliptic; d) altă interpretare.

7. Ai putea fi găsit vinovat. a) compl. direct / verb pred., d. pasivă, inf. prez.; b) compl.
direct / verb cop., inf. prez. + nume pred. / adj. participial; c) pred. nominal / verb
cop., inf. prez. + nume pred. / adj. participial; d) pred. verbal / verb pred., d. pasivă,
inf. prez.
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