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ARGUMENT
Lucrarea de față se adresează în special tinerilor ce doresc să studieze în cadrul
școlilor de subofițeri aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fiind însă
utilă și celor care doresc să-și verifice și să-și consolideze cunoștințele de limba română
și de limba engleză, pentru a susține examene la alte instituții de învățământ superior care propun acest tip de admitere, constând în probe de limba română și limba
engleză, prin subiecte de tip grilă.
Lucrarea respectă programele școlare în vigoare, aprobate de Ministerul
Educației Naționale și cuprinse în manualele de limba și literatura română actuale,
din clasele V-VIII și IX-XII, precum și programele de admitere la Școlile de Agenți de
Poliție și Jandarmi.
Cartea cuprinde 2700 de exerciții de tip grilă cu patru variante posibile de
răspuns (1800 de grile pentru noțiunile de limba română și 900 de grile pentru noțiunile de limba engleză), organizate în 30 de teste de nivel mediu, ce urmează structura
subiectelor date în ultimele sesiuni de admitere la școlile sus-menționate. În finalul
cărții, există o secțiune ce conține răspunsurile corecte pentru fiecare grilă, dând astfel candidaților posibilitatea de a se verifica și de a-și consolida cunoștințele.
Lucrarea are un caracter practic, aplicativ, întrucât cele 2700 de grile includ
aspecte de tipul celor frecvent apărute în subiectele de examen la școlile enumerate
anterior, asigurând astfel o pregătire eficientă și o recapitulare sistematică în vederea
promovării cu bune rezultate a examenului.
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TESTUL 1
1. În cuvintele pagină, exercițiu, ghinion sunt:
a. 6 litere, 6 sunete; 9 litere, 9 sunete; 7 litere, 7 sunete;
b. 6 litere, 5 sunete; 9 litere, 10 sunete; 7 litere, 6 sunete;
c. 6 litere, 6 sunete; 9 litere, 10 sunete; 7 litere, 6 sunete;
d. 6 litere, 5 sunete; 9 litere, 9 sunete; 7 litere, 6 sunete.
2. Sunt doar cuvinte cu diftongi descendenți în seria:
a. sloi, neam, cadou, copii;
b. pisoi, cercei, voinic, doină;
c. Bacău, rai, haiduc, iarbă;
d. iarnă, ceai, subiect, ditamai.
3. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:
a. co-a-for, is-ra-e-li-an, su-bli-ni-a, o-biect;
b. coa-for, is-ra-e-li-an, sub-li-ni-a, o-biect;
c. co-a-for, is-ra-e-lian, su-bli-ni-a, o-bi-ect;
d. coa-for, is-ra-e-lian, sub-li-ni-a, o-bi-ect.
4. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
a. băcăuan, așază, ușă, înnorat;
b. băcăoan, așează, ușă, înnorat;
c. băcăuan, așază, ușe, înorat;
d. băcăuan, așează, ușă, înorat.
5. Au omonime toate cuvintele din seria:
a. râs, roman, moț, companie;
c. banc, barou, barem, elegant;

b. bancă, vioi, a urca, carieră;
d. acru, casă, sare, lacrimă.

6. Este scris corect enunțul:
a. Acei arbitrii au acordat un punct alor noștrii.
b. Acei arbitri au acordat un punct a lor noștrii.
c. Acei arbitrii au acordat un punct a lor noștri.
d. Acei arbitri au acordat un punct alor noștri.
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7. Virgula este folosită ca semn de punctuație care separă un substantiv în vocativ în
enunțul:
a. Dan, Alin și Vlad vor participa la concursul de atletism.
b. Copii, atenție la mine!
c. A plouat mult, dar trotuarele sunt aproape uscate.
d. Valentina, prietena mea, dorește să devină actriță.
8. Sunt numai arhaisme în seria:
a. ispravnic, obște, buzdugan, baier;
b. harbuz, barabule, curechi, lepădău;
c. iatagan, cartof, voievod, spadă;
d. a canoni, făurar, ogor, familie.
9. Sunt formate prin compunere cuvintele din seria:
a. floare-de-colț, despre, prim-ministru, francofil;
b. coada-vacii, blocnotes, desprins, prim ajutor;
c. bloc-turn, încercare, nedemn, cumsecade;
d. val-vârtej, dinspre, deplasare, ilogic.
10. Conține doar cuvinte din vocabularul fundamental seria:
a. aer, a munci, grâu, găină;
b. a dormi, frumos, vacanță, aspru;
c. profesor, dinte, afară, carte;
d. floare, cap, nouă, paharnic.
11. Cuvântul subliniat este folosit cu sens figurat în enunțul:
a. Sulița soldatului nu a putut străpunge scutul.
b. Soarele s-a ridicat de două sulițe.
c. De furie, ochii lui aruncau sulițe.
d. La muzeu, am văzut sulițe și alte arme vechi.
12. Valorile morfologice ale verbului a fi în enunțurile: 1. Cetatea vizitată este de
pe vremea dacilor.; 2. Frunzele erau smulse de vântul aspru al toamnei.; 3. Iarna aceasta a fost foarte geroasă. sunt, în ordine:
a. verb predicativ, verb predicativ, verb copulativ;
b. verb copulativ, verb auxiliar, verb predicativ;
c. verb auxiliar, verb predicativ, verb copulativ;
d. verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ.
13. Cuvântul o este articol nehotărât în enunțul:
a. O cunosc din clasa întâi.
b. Nu o să mai particip la astfel de activități.
c. O fetiță desena flori, iar alta picta peisaje.
d. O femeie rănită a primit îngrijiri de la paramedici.
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14. Cuvântul ce este folosit cu valoare de pronume relativ în enunțul:
a. Am aflat ce proiect a câștigat.
b. Nu înțeleg ce se întâmplă.
c. Ce ai pățit?
d. Ce întuneric e aici!
15. Cuvintele subliniate din enunțul Iarna trecută ne-am distrat grozav! sunt,
în ordine:
a. substantiv comun, adjectiv propriu-zis, adverb de mod;
b. adverb de timp, adjectiv propriu-zis, adverb de mod;
c. substantiv comun, adjectiv participial, adjectiv propriu-zis;
d. substantiv comun, adjectiv participial, adverb de mod.
16. Există un verb la diateza pasivă în enunțul:
a. Mașina este reparată de mecanicul priceput.
b. Mașina este veche.
c. Casa noastră este la marginea orașului.
d. Unitatea de pompieri este pregătită pentru a interveni.
17. În enunțul Distanța parcursă azi este mai mare decât aceea de ieri.
cuvintele subliniate sunt:
a. atribut adjectival/adjectiv participial; atribut adverbial/adverb de timp;
b. atribut adjectival/adjectiv propriu-zis; atribut adverbial/adverb de timp;
c. atribut adjectival/adjectiv participial; complement circumstanțial de timp/
adverb de timp;
d. complement circumstanțial de mod/adjectiv participial; atribut substantival/
substantiv comun.
18. Verbul la infinitiv este folosit cu funcția sintactică de subiect în enunțul:
a. Nu poate veni cu noi din cauza răcelii.
b. Ar fi fost bine a spune și celorlalți vestea.
c. Am dorința de a asculta muzică.
d. Nu a plecat înainte de a saluta.
19. Sunt numai verbe la condițional-optativ în seria:
a. ar spune, aș pleca, a citit, a asculta;
b. am lăudat, ați înțelege, testează, aș cânta;
c. am cânta, aș alege, ai acționa, am acorda;
d. a distinge, ar veni, a venit, am spune.
20. Conțin triftongi toate cuvintele din seria:
a. zmeoaică, veneai, ceai, creioane;
b. priveau, vioară, vegheai, copiii;
c. aveau, căprioară, coafeză, neam;
d. spuneai, leoaică, aripioară, creioane.
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TESTUL 2
1. They … ever get the chance to talk during the week.
a. hard
b. hardly
c. lately

d. sometimes

2. The last time we travelled to Europe was 12 years … .
a. since
b. ago
c. before

d. late

3. Are you sure you don’t need … help with that map?
a. none
b. no
c. any

d. little

4. I called the hotel, but … the receptionist … the manager could tell me the time of
the conference.
a. both/or
b. either/or
c. neither/nor
d. either/nor
5. She … to jogging for 15 minutes every night.
a. uses
b. gets use
c. used

d. is used

6. If he doesn’t hurry, he will be late … the band meeting.
a. at
b. for
c. from

d. on

7. When we were driving past the forest, we saw two beautiful … standing in the middle of the road.
a. deer
b. dear
c. deers
d. dears
8. We might have a nice patio, but … is absolutely charming.
a. her
b. hers
c. she’s

d. her’s

9. Did you know that these turtles … eggs about the size of a ping-pong ball?
a. lie
b. lay
c. lain
d. lye
10. The … couldn’t believe what was happening in the street.
a. passer-bys
b. passers-bys
c. passerbys

d. passers-by

11. I could bet that you haven’t met my … sister yet. She’s 30 and I’m 25.
a. older
b. elder
c. eld
d. bigger
258
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12. Our teacher helped me … the right choice for my career and I am grateful to her.
a. take
b. to make
c. to take
d. make
13. All my classmates … before I got to the cafeteria after the exam.
a. had left
b. have left
c. left
d. have been leaving
14. If they … the details, they wouldn’t be lost in the dark now.
a. have reminded
b. had remembered
c. would remind
d. had reminded
15. Nobody really enjoyed the play, …?
a. didn’t it
c. did they

b. did there
d. didn’t there

16. It is a good idea to … your gloves; it’s freezing cold outside.
a. put on
b. take on
c. put out

d. take off

17. It was almost midnight and the police … the theft outside my flat.
a. was investigating
b. were investigating
c. has been investigating
d. investigated
18. I was surprised to find out that the university was … 200 years ago.
a. founded
b. fund
c. found
d. find
19. That stone on her engagement ring can’t be … . Any shop in town sells it.
a. worthless
b. pricy
c. valuable
d. cheap
20. I regret to inform you that the parcel … earlier than next week.
a. don’t deliver
b. can’t deliver
c. won’t deliver
d. won’t be delivered
21. … you and Carla like to come with us to the opera show tonight?
a. Will
b. Can
c. Shall
d. Would
22. The envelope … was left on the desk seems to me it’s yours after all.
a. which
b. what
c. who
d. where
23. … Alps are the highest mountains in France.
a. –
b. The
c. These

d. All

24. We still have … minutes before the train arrives so we could have a cup of tea somewhere.
a. many
b. few
c. a lot
d. a few
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25. The couple didn’t expect to be late … the airport reported bad weather conditions.
a. besides
b. in spite
c. although
d. however
26. It is impossible to have a conversation with him as he never lets anyone else … .
a. to speak
b. speaking
c. speak
d. spoke
27. I think I will ask her to … me her suitcase in the end.
a. lent
b. borrow
c. lend

d. borow

28. Children should not be kept … the sun at lunch time.
a. into
b. near
c. under

d. in

29. Leave me alone! Can’t you see I … on the phone?
a. talking
b. speak
c. am talking

d. talk

30. He managed to fix the motorbike by … .
a. him
b. himself

d. his

260

c. he
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