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Admiterea la facultate
Limba engleză. Gramatică și vocabular. 2500 teste-grilă pentru admiterea în învățământul
superior
Cartea de față constituie un instrument util de (auto-)evaluare în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune la proba de limba
engleză din cadrul examenului de bacalaureat sau la exam enele Cam bridge, TOEFL, SAT și totodată se adresează
candidaţilor care vor susţine proba de admitere în învăţământul superior la Academ ia de Poliţie, Academ ia Tehnică Militară,
Academ ia de Aviaţie, Subofiţeri, Litere – Lim bi străine, Ştiinţe econom ice, diverse secţii cu predare în lim ba engleză.
Lucrarea cuprinde 2500 EXERCIŢII DE TIP GRILĂ cu patru variante posibile de răspuns, primele opt capitole vizând morfologia,
următoarele şase capitole – probleme de sintaxă, un capitol fiind dedicat vocabularului, iar în încheiere sunt propuse o multitudine
de exerciţii generale recapitulative completate prin 20 de teste finale, totul urmat de soluţiile grilelor.
Această carte se pliază pe dificultăţile de învăţare şi fixare ale gramaticii limbii engleze cu care se confruntă elevul român, fiind
elaborată în concordanţă cu programa şcolară pentru bacalaureat şi cu modelele de subiecte de admitere elaborate la facultăţile
vizate.
28.00 lei 22.40 lei

Teste-grilă pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept. Limba română şi Economie
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. Se remarcă prin volumul generos al itemilor de evaluare (2.175), care
acoperă integral programa şcolară (atât la limba română, cât şi la economie), dar şi prin oferirea posibilităţii de verificare a
cunoştinţelor la ambele discipline de concurs.
Structura culegerii sugerează modul cel mai eficient de pregătire: partea I cuprinde teste-grilă care se concentrează, în cadrul
fiecărei discipline, pe evaluarea temelor din programă, contribuind la fixarea temeinică a cunoştinţelor, iar partea a II-a,
sumativă, cuprinde teste-grilă combinate (limba română şi economie), pe modelul celor de la examen.
Culegerea corespunde 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 celor de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
sau Academia de Studii Economice (în ce priveşte disciplina Economie).
28.00 lei 22.40 lei

TESTE DE ISTORIE PENTRU ADMITEREA LA ACADEMIA DE POLIȚIE ȘI SNSPA
Cele 60 de teste de evaluare din această culegere sunt minuțios întocmite de autoare, care a avut în vedere toate cele șapte
manuale de istorie a românilor din bibliografia examenului de admitere la Academia de Politie și SNSPA. Practic, informația istorică
este în totalitate verificată prin intermediul acestor teste, iar legăturile cauzale dintre evenimentele istorice sunt surprinse în fiecare
test. De asemenea, testele sunt în deplină concordantă cu temele din programă și cu modelele propuse în ultimii ani la examenul de
admitere la Academia de Poliție și SNSPA.
Lucrarea conține răspunsurile și baremele de notare, tocmai pentru a veni în sprijinul candidatului ca un instrument de autoevaluare
a pregătirii pentru examen. Rezolvarea integrală a testelor din această culegere este premisa reușitei la examen.
Prof. dr. Doru Dum itrescu

25.00 lei 18.75 lei

GHID PRACTIC DE ECONOMIE PENTRU BACALAUREAT, ADMITEREA IN INVATAMANTUL
SUPERIOR. TESTE DE EVALUARE CU REZOLVARI
În prezenta lucrare elevii care susţin Bacalaureatul sau care se pregătesc pentru fazele Olim piadei de econom ie, precum şi
candidaţii la adm iterea în învăţăm ântul superior (Facultatea de Drept, şcoala Naţională de ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea Politehnică Bucureşti) găsesc, pe lângă testele de evaluare, un inventar complet al conceptelor şi problemelor de
bază ale fiecărei teme, o secţiune de explicare prin concretizare a unor cunoştinţe din corpul temei, o secţiune destinată evidenţierii
şi lămuririi unor erori sau confuzii frecvente făcute de către elevi şi o secvenţă în care sunt formulate câteva principii sau sfaturi
pentru viaţă, căi de acţiune ce rezultă din informaţiile studiate. Unele dintre explicaţii sunt însoţite şi de exemple numerice, de
rezolvarea unor probleme.
20.00 lei 15.00 lei
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