Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea august 2021

ISTORIA ROMÂNILOR

1) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Cetatea Colț a fost ridicată de :
a) Ladislau Kan;
b) Roland Borșa;
c) Familia cnezială Cânde;
d) Leustachius Voyvoda;

2) Marcați litera corespunzătoare a rîspunslui pe care îl considerați corect
Istoricul român care a considerat că eșecul comunismului este maniera în care a înțeles democrația este:
a) Dinu C. Giurescu;
b) Florin Constantiniu;
c) Nicolae Iorga;
d) Lucian Boia;

3) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Neamurile germanice îi numeau pe locuitorii ce vorbeau idiomuri latine :
a) vlah;
b) valachus;
c) olah;
d) w(a)lach;

4) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Devenea raia sub numele de Bender, în 1538 :
a) Brăila;
b) Tighina;
c) Belgrad;
d) Hotin;

5) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:
Prim ministrul I.Ghe. Duca a fost asasinat pe peronul gării din Sinaia de către membri ai Gărzii de Fier la
data de:
a) 29 decembrie 1933;
b) 28 decembrie 1932;
c) 29 decembrie 1934;
d) 29 decembrie 1931;

6) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Pictura exterioară de la mănăstirea Arbore a fost realizată în timpul domnului :
a) Mihnea al III-lea;
b) Matei Basarab;
c) Radu de la Afumați;
d) Petru Rareș;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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7) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Academia Românească de la Sfântul Sava a fost reorganizată de :
a) Nicolae Mavrogheni ;
b) Mihai Șuțu;
c) Alexandru Moruzi;
d) Alexandru Ipsilanti;

8) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Ioan Vodă cel Viteaz a fost înfrânt la Roșcani din cauza trădării boierilor conduși de :
a) Petru Rareș;
b) Simion Movilă;
c) Ieremia Movilă;
d) Vasile Lupu;

9) Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Moldova devine stat riveran Mării Negre în timpul lui:
a) Petru Mușat;
b) Alexandru cel Bun;
c) Roman I;
d) Lațcu;

10) Marcați litera corespunzătoare a răspunsului pe care îl considerați corect
După înlăturarea regimului antonescian, regele Mihai a apelat la guverne formate din militari și
tehnicieni, conduse succesiv de către:
a) Petru Groza și Nicolae Rădescu;
b) Nicolae Rădescu și Gheorghe Tătărescu;
c) Constantin Sănătescu și Nicolae Rădescu;
d) Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej;

11) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
În sec. III d.Hr, împăratul Aurelian a fost nevoit să renunțe la administrarea provinciei Dacia; spațiul nord
dunărean a evoluat fără contact cu provinciile latinofone de la sudul Dunării.

12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Regulamentele Organice cu rol de Constituție au fost introduse în anul 1831 în cele două Principate;
Programele revoluționare de la Brașov și Cernăuți solicitau înlăturarea Regulamentelor Organice și a
Protectoratului Rus.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Prezența cumanilor pe teritoriul românesc a accentuat procesul de formare a statelor medievale; Bula
papală din 1235 îi atestă pe cumani la nordul Dunării.

14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Teoriile staliniste au declanșat o mare operație de reînviere a sentimentului național al românilor; după
1971, ideologia comunistă și istoriografia oficială din România minimalizau aportul factorului roman în
etnogeneză.

15) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Congresul al XXII-al PCUS a declanșat al doilea val al destalinizării; în 1961 Gheorghiu-Dej a fost
inspiratorul rescrierii întregii istorii a PMR, pentru a crea o imagine favorabilă conducerii române.

16) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Constituția din 1923 introducea controlul preventiv al constituționalității legilor prin Consiliul Legislativ;
Inamovabilitatea judecătorilor nu era introdusă .

17) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Nicolae Ceaușescu a repartizat industrializării 30% din venitul național; la începutul anilor 1980 datoria
externă a României s-a triplat.

18) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
În noiembrie 1946 au fost organizate primele alegeri postbelice din România; la 30 decembrie 1946,
regele Mihai a participat la ședința inaugurală a noului parlament.
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat
Statul totalitar a încălcat sistematic drepturile omului; s-a ajuns la terorism de stat împotriva propriilor
cetățeni.

20) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu:
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi exista legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală;
c) dacă primul enunţ este adevărat iar al II-lea fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al II-lea adevărat.
Autonomile românești din nordul Peninsulei Balcanice au fost supuse anihilării în sec. XI-XIII, din partea
Imperiului Bizantin; răscoala fraților Petru și Asan este urmată de constituirea statului bulgaro-vlah.

21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Adunările ad-hoc;
B. Cererile norodului românesc;
C. Constituția cărvunarilor;
a) A B C;
b) B C A;
c) A C B;
d) B A C;

22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Aripa comunistă a Partidului Social Democrat s-a contopit cu PCR;
B. Abdicarea forțată a regelui Mihai;
C. Vasile Luca este îndepărtat din structurile de conducere ale PMR;
a) A B C;
b) B A C;
c) C A B;
d) B C A;

23) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Corespondența dintre Ioniță cel Frumos și Papa Inocențiu al III-lea;
B. "Oguzname"menționează țara vlahilor (Ulak-ili);
C. Lucrarea "Sfaturile și povestirile lui Kekaumenos";
a) B C A;
b) B A C;
c) C B A;
d) A B C;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Prima afirmare a limbii române scrise;
B. Stolnicul Constantin Cantacuzino afirmă în "Istoria Țării Românești" elementele de bază ale
etnogenezei românilor: dacii și romanii;
C. Primele încercări ale umaniștilor de a explica termenul "valachus";
a) B A C;
b) C B A;
c) C A B;
d) A C B;

25) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Edictul de toleranță al lui Iosif al II-lea;
B. Constituția Cărvunarilor;
C. Memoriul de la Focșani;
a) A B C;
b) B C A;
c) A C B;
d) C A B;

26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Înfrângerea armatei române la Turtucaia;
B. Bătălia de la Neajlov-Argeș pentru salvarea capitalei;
C. Începutul ofensivei române în Transilvania, în Primul Război Mondial;
a) A C B;
b) C A B;
c) C B A;
d) B C A;

27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Încheierea procesului colectivizării;
B. România respinge Planul Valev;
C. Reabilitarea lui Lucrețiu Pătrășcanu;
a) A C B;
b) A B C;
c) C B A;
d) B C A;

28) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Voievodul Gyula este înfrânt de Ștefan cel Sfânt;
B. Bizantinii întemeiază Thema Paristrion;
C. Inscripția de la Mircea Vodă;
a) C B A;
b) C A B;
c) A B C;
d) B A C;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Desființarea sovromurilor;
B. România devine membră a ONU;
C. Moartea lui Stalin;
a) A B C;
b) B A C;
c) C B A;
d) B C A;

30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă.
A. Otomanii cuceresc Belgradul;
B. Liga Sfântă este angrenată în "Războiul cel lung";
C. Alexandru cel Rău devine domn al Țării Românești;
a) A B C;
b) A C B;
c) B A C;
d) C A B;

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) If only she ________ , everything would have been alright.
a) hadn't lied
b) hasn't lied
c) didn't lie
d) not lied

2) If only it ________ stop raining, we could go out.
a) will
b) can
c) did
d) would

3) You said you ________ the problem last week.
a) had solved
b) solve
c) will solve
d) have solved

4) Don't be afraid! If you ________ the dog, it ________ bite.
a) touch/won't bite
b) will touch/won't bite
c) will touch/doesn't bite
d) touched/doesn't bite

5)You will go home earlier provided you ________ your assignment as instructed.
a) will do
b) do
c) should do
d) would do

6) Unless it ________ tomorrow, we ________ to our friends.
a) rains/will pay a visit
b) doesn't rain/will pay a visit
c) will rain/will pay a visit
d) won't rain/pay a visit

7) Peter is asking, "Isn't Bob coming?"
a) Peter wants to know if Bob is not coming.
b) Peter wants to know if Bob is coming.
c) Peter wants to know if Bob comes.
d) Peter wants to know if Bob does not come.

8) Unless John ________ us otherwise, we ________ the library at 9.00.
a) instructs/will close
b) will instruct/will close
c) will instruct/close
d) instruct/close
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) ________ are in the air at Christmas time.
a) High spirit
b) High spirites
c) High spirits
d) Highly spirits

10) It took them ________ it took us to finish.
a) twice as long time as
b) twice as long as
c) twice the long time as
d) twice a longer time

11) ________ rich should help those in ________ need.
a) The/the
b) The/c) -/the
d) The/a

12) She works as ________ teacher in ________ school for ________ blind in Ireland. ________ school
has over ________ thousand pupils.
a) a/the/the/The/a
b) -/the/-/The/c) a/a/the/The/a
d) the/a/the/A/a

13) In my opinion, Economics ________ a very boring subject and I don't like ________.
a) are/it
b) are/them
c) is/it
d) is/them

14) ________ he gets, ________ he becomes.
a) The oldest/the most friendly
b) The oldest/the least friendly
c) The older/the most friendly
d) The older/the more friendly

15) I'm meeting a friend of________ tonight because we haven't seen ________ for a long time.
a) myself/him
b) myself/each other
c) mine/ourselves
d) mine/each other

16) There were about________ people protesting in front of the Government.
a) ten thousand of
b) ten thousands
c) ten thousands of
d) ten thousand
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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17) Mark hasn't sent the postcard yet.
a) The postcard hasn't been sent by Mark yet.
b) The postcard wasn't sent by Mark yet.
c) The postcard hadn't been sent by Mark yet.
d) The postcard wasn't being sent by Mark yet.

18) Caroline________ in Italy for two years when she ________ going out with Paolo. At that time he
________ to become a teacher and she ________ him at a college disco.
a) has been living/had started/was training/met
b) lived/had started/trained/met
c) had been living/started/was training/met
d) was living/started/trained/met

19) When I ________ about the accident on the news, I immediately ________ my daughter to check
that she ________ back safe and sound. She ________ me she ________ a different way home.
a) heard/had phoned/got/had told/took
b) had heard/phoned/had got/told/took
c) was hearing/was phoning/ had got/told/had taken
d) heard/phoned/had got/told/had taken

20) The test was no problem at all. It ________ easier, in fact!
a) mustn't have been
b) shouldn't have been
c) needn't have been
d) couldn't have been

21) The walls were covered ________ posters.
a) by
b) in
c) of
d) with

22) Although they believe her to be ________ working, she has been working really ________ lately.
a) hard/hard
b) hardly/hard
c) hard/hardly
d) hardly/hardly

23) Sally has gone ________ the flu.
a) up
b) over
c) off
d) down with

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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24) I ________ without paying.
a) shouldn't possibly leave
b) mustn't possibly leave
c) couldn't possibly leave
d) don't have to possibly leave

25) I wonder where she can be. She ________ here by now. She ________ her bus.
a) should have got/must have missed
b) should get/must have missed
c) should have got/must miss
d) should get/must miss

26) Pamela dressed in bright colours so as to be ________.
a) the centre of piece
b) the centre of one
c) the centre of focus
d) the centre of attention

27) It is vital to stay________ when you work on the night shift.
a) attentive
b) aware
c) alert
d) animated

28) This job ________ many skills.
a) asks
b) requires
c) expects
d) requests

29) The shop will give you a ten percent ________ if you buy goods over £100.
a) market
b) discount
c) sale
d) auction

30) My sister wants to buy some new ________ ; she says she hasn't got anything to wear.
a) cloths
b) clothings
c) clothes
d) cloth

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
Pagina 4 din 4

b

c

d

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea august 2021

LIMBA FRANCEZĂ

1) La candidate qui a obtenu … poste parle trois langues étrangères.
a) cet
b) ce
c) ces
d) cette

2) Nous avons vu … reportages sur l'ours panda.
a) tout
b) différents
c) aucun
d) chacun

3) Ta réponse est … et … .
a) incomplète, superficielle
b) incomplète, superficiel
c) incomplet, superficielle
d) incomplet, superficiel

4) Cette fête … est très … .
a) paienne, ancien
b) païenne, ancienne
c) païenne, ancien
d) païen, ancienne

5) Votre solution a plus d'inconvénients que d'…, il faut y travailler … .
a) avantages, davantage
b) avantage, d'avantages
c) avantage, d'avantage
d) avantage, davantages

6) Nous lui avons … répondu à toutes les questions.
a) gentiment
b) gentillement
c) gentiemment
d) gentilement

7) Elle a acheté … riz et un litre … huile.
a) de, de l'
b) du, de l'
c) du, d'
d) de, du

8) Si tu as … insomnies, bois une tasse … lait !
a) de l', du
b) des, de
c) des, des
d) du, de
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) Il sort du … à quatre heures.
a) école
b) hôpital
c) bureau
d) immeuble

10) Il réussit ... les difficultés.
a) bien que
b) grâce à
c) malgré
d) quoique

11) Le voleur a pris les bijoux, ... tout le monde dormait.
a) pendant que
b) cependant
c) avant que
d) jusqu'à ce que

12) Je partirais en excursion si j'... de l'argent.
a) ai
b) avais
c) aurais
d) aie

13) Donnez-moi du … et je le ferai.
a) tant
b) ton
c) temps
d) tente

14) Tu as tort de tant insister.
La phrase opposée est :
a) Tu as raison de tant insister.
b) Tu as le droit de tant insister.
c) Tu as envie de tant insister.
d) Tu en as assez de tant insister.

15) Cette tour a … mètres de haut.
a) trois cent vingt-sept
b) trois cents vingts-sept
c) trois cent vingts-sept
d) trois cents vingt-sept

16) Cette histoire s'est passée il y a … heures.
a) vingts-quatre
b) vingt-quatre
c) vingts-quatres
d) vingt-quatres
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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17) Elle aime beaucoup sa grand-mère, elle parle très souvent... .
a) d’en
b) d'elle
c) de lui
d) de celui-ci

18) Il a conduit ses grands-parents à l'église.
a) Il les leur a conduits.
b) Il les a y conduits.
c) Il les en a conduits.
d) Il les y a conduits.

19) Leur voiture est orange, ... est rouge.
a) le nôtre
b) la notre
c) la nôtre
d) le notre

20) J'irais à la montagne, mais … fait très froid.
a) il
b) ça
c) c'
d) ce

21) Mes … me rendent visite régulièrement.
a) neveu
b) neveaus
c) neveux
d) neveus

22) Tous mes … en or me parviennent de ma grand-mère.
a) bijou
b) bijous
c) bijoux
d) bijouz

23) J'aime les … de musique rock, mais j'adore les … .
a) festival, bal
b) festivaux, beaux
c) festivales, bals
d) festivals, bals

24) Pourvu qu'il ... beau dimanche, j'aimerais tellement aller à la mer !
a) fait
b) fais
c) fera
d) fasse
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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25) ... êtes-vous ici ?
a) Quand
b) Depuis quand
c) Du quand
d) Ou

26) Elle ... les valises et puis, elle ... dans le jardin.
a) a descendu, a sorti
b) est descendue, est sortie
c) est descendue, a sorti
d) a descendu, est sortie

27) Les romans ... par de nombreux lecteurs.
a) avaient été achetées
b) avait été achetés
c) avaient été achetés
d) avaient été acheté

28) Vous êtes arrivés trop tard, le train ... .
a) vient de partir
b) partir
c) partirait
d) parte

29) Si tu veux arriver plus vite à l'école, ... le bus !
a) prend
b) prends
c) prenne
d) prendt

30) Elle ... l'escalier quatre à quatre.
a) a descendue
b) est descendue
c) a descendu
d) est descendu

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Sehr geehrte Frau Schubert, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die schnelle Antwort und Ihre
Zusage. Den Termin am 23. August habe ich mir aufgeschrieben. Ich werde rechtzeitig in Ihrem Büro
sein und ich freue mich schon auf unsere Besprechung.
a) Mult stimată doamnă Schubert, vă mulțumesc din inimă pentru răspunsul rapid și pentru acordul
dumneavoastră. Mi-am notat întâlnirea din 23 august. Voi fi la timp la firma dumneavoastră și mă bucur
deja că am avut această discuție.
b) Mult stimată doamnă Schubert, vă mulțumesc din inimă pentru răspunsul rapid și pentru acordul
dumneavoastră. Mi-am notat întâlnirea din 23 august. Voi fi la timp în biroul dumneavoastră și mă bucur
deja de discuția noastră.
c) Mult stimată doamnă Schubert, vă mulțumesc din inimă pentru răspunsul rapid și pentru acordul
dumneavoastră. Mi-am notat întâlnirea din 23 august. Din păcate nu voi fi la timp în biroul
dumneavoastră, dar mă bucur de discuția noastră.
d) Mult stimată doamnă Schubert, vă mulțumesc din inimă pentru răspunsul rapid și pentru acordul
dumneavoastră. Mi-am notat excursia din 23 august. Voi fi la timp în biroul dumneavoastră și mă bucur
deja de excursia noastră.

2) Lange Finger haben bedeutet ......... .
a) ein Mensch, der spricht
b) ein Mensch, der stiehlt
c) ein Mensch, der schreibt
d) ein Mensch, der singt

3) Gute Laune haben bedeutet ......... .
a) traurig sein
b) nervös sein
c) egoistisch sein
d) gut gelaunt sein

4) Die nette Freundin, ......... Auto ich im Urlaub geliehen habe, schrieb mir eine Postkarte aus Berlin.
a) die
b) der
c) deren
d) dessen

5) Um diesen Job zu bekommen, muss man ......... Deutsch ......... Russisch können.
a) entweder ......... noch
b) weder ......... oder
c) weder ......... sondern
d) entweder ......... oder

6) Sie erklärt uns, dass ......... .
a) sie eine neue Stelle finden müssen hat
b) sie eine neue Stelle hat finden müssen
c) sie eine neue Stelle müssen finden hat
d) eine neue Stelle sie finden hat müssen

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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7) Die Frau kocht das Abendessen, ......... ihr Mann im Garten arbeitet.
a) nachdem
b) als
c) während
d) wann

8) Ein Staubsauger ist ein Gerät, ......... man den Staub saugt.
a) mit dem
b) von der
c) mit der
d) mit die

9) Vor dem Schuleingang standen die Schüler, ......... auf ihren Klassenlehrer warteten.
a) die
b) den
c) deren
d) dem

10) Die Liebe ist ein chemischer Bestandteil, ......... immer wieder Glück erzeugen kann.
a) das
b) dem
c) der
d) des

11) Der Student grüßte höflich, ......... er das Zimmer betrat.
a) vorher
b) als
c) nachdem
d) nachher

12) Komm doch ......... einfach vorbei.
a) in der nächsten Tagen
b) in den nächsten Tagen
c) in die nächste Tage
d) in der nächste Tage

13) Mir schmeckt ......... nicht.
a) die salzige Butter
b) das salzige Butter
c) den salzigen Butter
d) der salzige Butter

14) ......... Regeln darf man nicht vergessen.
a) Einige wichtige
b) Einigen wichtigen
c) Einiger wichtige
d) Einigen wichtiger
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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15) Das Feuer war ein Zeichen für ........., die an unserer Schule nicht gut laufen.
a) aller die Sachen
b) alles die Sachen
c) allen die Sachen
d) all die Sachen

16) Im Internet habe ich ......... Adressen nicht gefunden.
a) jene nachgefragte
b) jenen nachgefragte
c) jene nachgefragten
d) jenen nachgefragten

17) Frau Roth spricht mit ......... vor ihrem Haus.
a) dem Polizist
b) den Polizisten
c) dem Polizisten
d) den Polizist

18) Wir werden in ......... am Nachmittag Unterricht haben.
a) dieser Zeit
b) diese Zeit
c) diesen Zeit
d) diesem Zeit

19) Meine Freunde fahren jedes Wochenende ......... .
a) im Gebirge
b) ans Gebirge
c) ins Gebirge
d) am Gebirge

20) Wenn sie doch mich gestern .........!
a) angerufen hat
b) anrufen hatte
c) angerufen hätte
d) angerufen wurde

21) Bitte verzeih ........., ich bin jetzt gerade wahnsinnig in Eile.
a) mich
b) mir
c) mein
d) meins

22) Ingrid und Ralf sind gute Freunde und sitzen immer ......... in der Klasse.
a) ein neben anderem
b) einer neben anderen
c) nebeneinander
d) neben dem anderer
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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23) Man kann nicht ......... zweifeln, dass Otto kein attraktiver Mann sei.
a) damit
b) darüber
c) daraus
d) daran

24) Ich bedanke mich ......... Mutti für das Geschenk.
a) bei meiner
b) an meiner
c) von meiner
d) auf meiner

25) Alle Bücher ......... von allen Schülern ......... .
a) müssen ......... lesen werden
b) müssen ......... gelesen worden
c) mussten ......... lesen worden
d) müssen ......... gelesen werden

26) ......... dem Wörterbuch habe ich keine Bücher mitgebracht.
a) Außer
b) Außerhalb
c) Innerhalb
d) Außen

27) Die Eltern wollen ......... gut erziehen, deshalb schicken sie sie in die besten Schulen.
a) seiner Kinder
b) seinen Kinder
c) ihren Kinder
d) ihre Kinder

28) ......... hat es keine Fernseher gegeben, nur Radios.
a) Früher
b) Bevor
c) Als
d) Nachdem

29) Ich habe deine Mailadresse verlegt, ......... melde dich per Post, bitte!
a) dass
b) damit
c) deshalb
d) denn

30) Die Studenten ......... Professoren haben die besten Ergebnisse erhalten.
a) derjenige
b) desjenigen
c) demjenigen
d) diejenigen
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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1) Câte sunete și câte litere sunt în cuvântul genuflexiune?
a) 12 litere, 13 sunete
b) 12 litere, 12 sunete
c) 12 litere, 14 sunete
d) 11 litere, 12 sunete
2) În secvența Cu casele: mioare și turlele: păstori, /Ce-au coborât pe verdea câmpie argeșană/Cu
drumul ce-nsoțește înceata caravană/De sălcii plângătoare și plopi pribegitori.(I. Pillat) există:
a) patru diftongi;
b) doi diftongi;
c) trei diftongi;
d) niciun diftong.
3) Sunt cuvinte monosilabice toate cuvintele din seria:
a) ac, fals, ieri, seif
b) ceas, dor, nerv, suav
c) ac, acid, nerv, seif
d) chin, chiul, duet, ficși
4) Indică seria în care primul cuvânt din fiecare pereche este accentuat corect:
a) aripă/aripă, conector/conector, cerber/cerber/, tiramisu/tiramisu
b) aripă/aripă, conector/conector, cerber/cerber/, tiramisu/tiramisu
c) aripă/aripă, conector/conector, cerber/cerber/, tiramisu/tiramisu
d) aripă/aripă, conector/conector, cerber/cerber/, tiramisu/tiramisu
5) Câte cuvinte formate prin compunere se găsesc în textul: Se întreba câteodată care ar fi consecința
trecerilor de la o stare la alta. Nu se putea hotărî dacă să meargă astăzi, devreme, la Curtea de Argeș,
numai pentru a da dovadă de bunăvoință.
a) cinci
b) șase
c) șapte
d) opt
6) Precizează seria care conține toate cuvintele compuse scrise corect:
a) proces verbal, prim-ajutor, blocturn, papă lapte, târgu-mureșean
b) proces-verbal, prim-ajutor, bloc-turn, papă-lapte, târgumureșean
c) proces-verbal, prim ajutor, bloc-turn, papă-lapte, târgumureșean
d) proces-verbal, prim ajutor, bloc turn, papă lapte, târgumureșean
7) Indică seria în care doar prima formă din fiecare pereche este corectă:
a) macrameu/macrame, marfar/mărfar, moscheie/moschee, pampers/pempărs
b) macrame/ macrameu, mărfar/ marfar, moschee/ moscheie, /pempărs/ pampers
c) macrameu/macrame, marfar/mărfar, moschee/ moscheie, pampers/pempărs
d) macrameu/macrame, marfar/mărfar, moscheie/moschee, pempărs/pampers

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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8) Sunt scrise corect, conform normelor limbii române literare, toate cuvintele din seria:
a) grizonat, ulcior, maieu, tăntălău, milieu
b) grizonat, prooroc, tăntălau, viezure, vehicol
c) mileu, maiou, ulcior, prooroc, vehicol
d) grizonant, proroc, tontălău, viezure, vehicul
9) Seria care conține numai cuvinte monosemantice este:
a) algebră, cardinal, fire, inducție, orbită
b) abces, moleculă, motel, sinecură, tencuială
c) ecuație, isoscel, auroră, sălbatic, vibrație
d) convex, ezitant, oxigen, crud, vulcanic
10) Nu sunt numai antonime în seria:
a) efemer/etern, erudit/ignorant, fertil/productiv, fictiv/ real
b) autentic/fals, dificil/facil, obiectiv/subiectiv, virtute/viciu
c) eșec/succes, hotărât/șovăitor, limbut/tăcut, pesimism/optimism
d) clar/obscur, definitiv/provizoriu, ipocrit/sincer, relativ/absolut
11) În enunțul: În acea după-amiază, oamenii suferinzi așteptau ajutor de la angajații spitalului C.F.R.,
există:
a) două cuvinte obținute prin conversiune și trei cuvinte obținute prin compunere
b) patru cuvinte obținute prin conversiune și două cuvinte obținute prin compunere
c) trei cuvinte obținute prin conversiune și un cuvânt obținut prin compunere
d) trei cuvinte obținute prin conversiune și trei cuvinte obținute prin compunere
12) Secvențele subliniate din următoarele enunțuri: Mașina a rămas pe geantă. Mijloacele mass-media
falsifică realitatea. Patul era pat în casa lui. sunt în ordine:
a) tautologie, confuzie paronimică, pleonasm
b) pleonasm, pleonasm, confuzie paronimică
c) confuzie paronimică, pleonasm, tautologie
d) confuzie paronimică, pleonasm, pleonasm
13) Se dau enunțurile:
(1) Și-a depășit frica de eșec după ce a participat la acest concurs.
(2) A și reușit să rezolve toate cerințele.
(3) Echipele de fete și de băieți așteaptă tragerea la sorți.
Cuvântul și are valoarea morfologică de :
a) pronume reflexiv în (1), conjuncție coordonatoare în (2), (3)
b) pronume reflexiv în (1), adverb în (2), conjuncție coordonatoare în (3)
c) pronume personal, formă neaccentuată în (1), adverb în (2), conjuncție subordonatoare în (3)
d) adverb în (1) și (2), conjuncție coordonatoare în (3)

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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14) Indică seria care conține precizarea corectă a cazurilor adjectivelor din următoarele enunțuri: Mi-a
plăcut această prăjitură. Zbaterea valurilor spumegânde mă încântă. Potrivit informațiilor comunicate,
situația este sub control.
a) acuzativ, genitiv, dativ
b) nominativ, genitiv, genitiv
c) nominativ, genitiv, dativ
d) acuzativ, genitiv, genitiv
15) În enunțul Niște elevi au plecat să cumpere niște dulciuri.,cuvintele subliniate sunt:
a) articol hotărât și adjectiv pronominal nehotărât
b) adjectiv pronominal nehotărât și adjectiv pronominal nehotărât
c) articol nehotărât și adjectiv pronominal nehotărât
d) articol nehotărât și articol nehotărât
16) În care dintre următoarele enunțuri cuvântul o nu are funcție sintactică:
a) O vizitează de fiecare dată când vine în oraș.
b) O boală vindecă pe alta.
c) Pusese pe noptieră o carte și două fotografii.
d) A rupt-o la fugă atunci când a văzut ursul.
17) Verbul a avea nu are valoare de verb auxiliar în următorul enunț:
a) Am să obțin rezultatul dorit.
b) Aș vrea să renunț la ceea ce am trăit până acum.
c) Candidații au de rezolvat diverse tipuri de exerciții.
d) Părinții mei au cumpărat un lot de pământ la țară.
18) În enunțul: Au achiziționat un apartament deasupra., cuvântul subliniat are valoare morfologică de:
a) prepoziție ce însoțește substantivul în cazul acuzativ
b) adverb de loc
c) adjectiv
d) prepoziție ce însoțește substantivul în cazul genitiv
19) În fraza: Desigur că ai aflat ceea ce s-a întâmplat, deși nu mi-am dorit, cea de-a doua propoziție este:
a) completivă directă
b) predicativă
c) subiectivă
d) principală
20) Indică fraza care conține două propoziții subordonate subiective aflate în raport de coordonare
adversativă:
a) Probabil că se va implica și că ne va fi sprijin.
b) Ne-a comunicat că va veni, dar nu va sta mult.
c) Nu este plăcut ca toți să ne critice sau să ne ignore.
d) Cine vine, dar nu ajută este inutil.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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21) În fraza: Cum a ajuns în oraș, prima lui grijă a fost să vă viziteze, ca să își arate recunoștința pentru
toți anii în care l-ați sprijinit., succesiunea propozițiilor este:
a) 1. modală, 2. principală, 3. atributivă, 4. finală, 5. atributivă
b) 1. modală, 2. principală. 3. predicativă, 4. predicativă, 5. atributivă
c) 1. temporală, 2. principală, 3. completivă directă, 4. finală, 5. completivă indirectă
d) 1. temporală, 2. principală, 3. predicativă, 4. finală, 5. atributivă
22) În textul: Firește că ar fi bine să-și vadă fiecare de ale lui și să nu se mai intereseze de alții, din
dorința de a-și ocupa timpul., există:
a) o subiectivă
b) două subiective
c) trei subiective
d) patru subiective
23) Succesiunea propozițiilor din fraza: Dacă vei reuși la examenul de admitere este meritul tău, dar la
fel de adevărat este că trebuie să mulțumești și celor care te-au ajutat., este
a) condițională, principală, principală, subiectivă, subiectivă, atributivă
b) condițională, principală, principală, predicativă, subiectivă, completivă indirectă
c) subiectivă, principală, principală, subiectivă, subiectivă, atributivă
d) condițională, principală, principală, subiectivă, subiectivă, completivă indirectă
24) Precizează numărul de propoziții din fraza: Solicitarea de a rezolva la timp toate problemele existente
i-a dat bătăi de cap și a determinat un val de nemulțumiri care au condus la situații neprevăzute și au
împiedicat atingerea obiectivelor.
a) trei
b) patru
c) cinci
d) șase
25) În care dintre următoarele enunțuri apare un complement direct:
a) Pe această poliță s-a așternut praful.
b) Un păianjen urcă ușor pe colțul canapelei.
c) Unii paraziți trăiesc pe corpul uman.
d) Iată satul meu natal!
26) Precizează numărul complementelor din fraza: Ar putea decide cum să procedeze cu proiectul, când
va fi întrebat de către superiorii săi.
a) trei
b) patru
c) cinci
d) șase
27) Precizează felul complementelor din următoarele enunțuri: Se bizuie pe apropiați. A rămas fidel
prietenilor. Cartea adusă de profesor este importantă. Am studiat pentru cele trei examene.
a) direct, indirect, indirect, indirect
b) direct, indirect, de agent, indirect
c) indirect, indirect, de agent, circumstanțial de scop
d) direct, indirect, de agent, circumstanțial de scop
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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28) În fraza: Fiind mândru și lăudat de colegi, s-a ambiționat și a ajuns șeful clasei., există:
a) un predicat verbal și trei predicate nominale
b) două predicate verbale și două predicate nominale
c) un predicat verbal și un predicat nominal
d) două predicate verbale și trei predicate nominale
29) Se dau enunțurile:
Nu știu cui îi pasă de problemele tale. Se scoate un cui din fiecare scândură. Oare ale cui sunt jucăriile
acestea? Transmit adesea gânduri bune cui mă place. Cuvântul subliniat are, pe rând, următoarele funcții
sintactice:
a) complement direct, complement direct, atribut pronominal genitival, complement indirect
b) complement indirect, subiect, nume predicativ, complement indirect
c) complement indirect, subiect, nume predicativ, subiect
d) complement indirect, complement direct, nume predicativ, subiect
30) În secvențele: Sunt asemenea nisipului clepsidrei... (Ana Blandiana), Iarba pare de omăt...(M.
Eminescu), Vom rămâne în eternitate/La fel de tineri cum suntem acum...(Ana Blandiana), numele
predicative sunt exprimate prin:
a) substantiv în cazul genitiv, substantiv în cazul acuzativ, adjectiv, adverb relativ de mod
b) substantiv în cazul dativ, substantiv în cazul acuzativ, adjectiv, adverb de timp
c) substantiv în cazul genitiv, substantiv în cazul acuzativ, adjectiv, adverb de timp
d) substantiv în cazul dativ, substantiv în cazul acuzativ, adjectiv, adverb relativ de mod

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Учитель объясняет ... задачу.
a) трудная
b) трудное
c) трудный
d) трудную

2) Зрители приветствуют ... актрису.
a) любимая
b) любимого
c) любимую
d) любимый

3) В Петербурге ... климат.
a) очень влажен
b) очень влажной
c) очень влажный
d) очень влажное

4) В моём дворе живут самые ... дети.
a) весёлый
b) весёлая
c) весёлые
d) весёлое

5) Станция метро находится напротив ... дома.
a) высотный
b) высотная
c) высотного
d) высотных

6) - Как сыграли?
- ... .
a) Нигде
b) Далеко
c) Глубокое
d) Слабо

7) Ставить автомобиль здесь можно только на правой стороне, значит я паркуюсь ...
a) налево
b) направо
c) прямо
d) назад

8) Сегодня нам нет смысла торопиться, у нас есть время. Значит ... всё делать быстро.
a) беспрерывно
b) одновременно
c) долго
d) бессмысленно
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) Это ... мой визит в Санкт-Петербург.
a) первая
b) первое
c) первый
d) первые

10) Ты должен быть готов к ... августа.
a) седьмому
b) седьмого
c) седьмое
d) седьмом

11) Послушай, ... кто-то звонит в дверь.
a) вроде
b) что бы
c) же
d) что за

12) Его пригласили на экзамен. ... он знал об этом заранее.
a) Что за
b) Же
c) Бы
d) Как раз

13) Студенты зашли в библиотеку ... началом занятий.
a) о
b) перед
c) за
d) вдоль

14) Слово лук обозначает овощ, ... спортивное оружие.
a) или
b) а
c) но
d) для

15) Ты не заболела? Как ты ... чувствуешь?
a) себе
b) собой
c) о себе
d) себя

16) Собака появилась у нас полгода назад. ... было два месяца.
a) Она
b) Ей
c) Ему
d) Её
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
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17) В ... архивах сохранились старые письма, географические карты, военные планы.
a) мой
b) моя
c) мои
d) моих

18) Все туристы остановились отдохнуть. Но ... отдыхает по своему.
a) каждое
b) каждая
c) каждые
d) каждый

19) Он спросил, пойду ... я в кино.
a) если
b) ли
c) как
d) бы

20) Что мы будем делать: заниматься ... пойдём гулять?.
a) но
b) так
c) если
d) или

21) Последние открытия в области ... играют значительную роль в наших исследованиях.
a) генетики
b) генетику
c) генетикой
d) генетика

22) У моих родителей живут сиамские кошки и собака по ... Шарик .
a) кличке
b) кличку
c) клички
d) кличка

23) Лето - ... время года.
a) моё любимое
b) мой любимый
c) моя любимая
d) моей любимой

24) Я познакомился с ним в первые дни моей жизни в ... .
a) Россия
b) Россий
c) России
d) Россию
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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25) Это мост. Мы сидим на ... .
a) мосте
b) мосту
c) мост
d) мостам

26) Улицу лучше всего ... по подземному переходу.
a) переходить
b) обходить
c) выходить
d) входить

27) - Мне очень ... пить, а тебе?
- Мне тоже.
a) хочу
b) хочет
c) хочешься
d) хочется

28) В России к незнакомым людям ... на «Вы».
a) обращаться
b) обратиться
c) обращаются
d) обращать

29) Она ... на улицу и вспомнила, что забыла зонтик.
a) вошла
b) выйдет
c) выходит
d) вышла

30) Не следует ... улицу перед близко идущим транспортом.
a) проходить
b) ходить
c) переходить
d) уходить

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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1) Los Pérez son …….. aburridos como los Sánchez. No me gusta nada pasar el tiempo con ellos.
a) tán
b) tanto
c) tan
d) tantos

2) Pelé fue un famoso futbolista ......... .
a) brasilero
b) brasileiro
c) brasiliano
d) brasileño

3) Estas manzanas están ... 1 euro el kilo.
a) en
b) hasta
c) a
d) desde

4) Como…………., me enfadaré.
a) me mientas
b) me mentías
c) me mentirás
d) me mentiste

5) " ...... manzana cada día del médico te ahorraría."
a) un
b) uno
c) una
d) el

6) No he podido llamarte…………he estado de viaje.
a) para que
b) por que
c) porqué
d) porque

7) Hemos llegado tarde a la reunión ………………habíamos salido temprano de casa.
a) porque
b) por que
c) aún que
d) aunque

8) ... aún no las habíamos visto, trajo las fotos de su bebé.
a) En vista de que
b) De modo que
c) Como
d) Si
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
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9) Le han castigado sus padres,……..consiguiente no irá con nosotros al cine.
a) de
b) para
c) en
d) por

10) Entonces, Luis, quedamos para el……….. 27 de agosto, ¿de acuerdo?
a) semanal
b) día
c) año
d) siglo

11) Me voy a por el pan y vuelvo en un abrir y cerrar de ojos.
a) lentamente
b) difícilmente
c) rápidamente
d) tranquilamente

12) No me tomo las pastillas ahora. Me las ... más tarde.
a) tome
b) tomé
c) tomaré
d) tomara

13) ¡Miguel, ... los libros en el cajón!
a) pone
b) pongas
c) pon
d) póneme

14) La calidad de vida de hoy día es ............. a la de hace cincuenta años.
a) más superior
b) superior
c) mayor
d) más buena

15) Llevan tres cuartos de hora arreglando la ducha y aún no ... listos.
a) están
b) son
c) han estado
d) han sido

16) Este hilo es muy fino.
a) delgados
b) debil
c) ínfimo
d) grueso
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
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Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
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17) El museo está en la dirección opuesta.
a) otro
b) sinónima
c) contraria
d) contradictoria

18) Aún no ... del súper. ¿Dónde estará?
a) había vuelto
b) ha vuelto
c) hubiera vuelto
d) había volvido

19) El verano pasado .... muy poco en España.
a) lovió
b) llovó
c) ha llovido
d) llovió

20) Llevo … cincuenta páginas del libro que me prestaste.
a) leyendo
b) leídos
c) leídas
d) leyendas

21) Al principio me aburrí, pero terminó ... gustarme esa película.
a) en
b) de
c) con
d) por

22) Ya no vive ……. en aquella casa.
a) ningún
b) ningúno
c) nadie
d) alguien

23) ¿……… coche te gusta más?
a) cual
b) cuál
c) qué
d) que

24) Sus padres les han comprado ese terreno para que ... un chalé.
a) se construyan
b) se construyen
c) se construirán
d) habrán construido
Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
1
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b)
Pagina 3 din 4

b

c

d

Ministerul Afacerilor Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea august 2021

LIMBA SPANIOLĂ

25) Ven a verme si de verdad.......... .
a) me extrañas
b) podrías
c) puedas
d) me extrañaras

26) Al llegar a la aduana me preguntaron si ... algo que declarar.
a) tenga
b) tendré
c) tenía
d) haya tenido

27) El plural del sustantivo crisis es ………. .
a) crises
b) crices
c) crisis
d) crisices

28) Se pintó en el salón de su casa una............ azul.
a) pared
b) muro
c) vaso
d) mono

29) - Antes de ... la medicina, debes comer algo .
a) tomarse
b) tomarte
c) te tomes
d) te tomas

30) -¡Haz más deporte!
a) Le sugiere que hacer más deporte.
b) Le sugirió que hacer más deporte.
c) Le sugiere que haga más deporte.
d) Le sugerirá que hará más deporte.

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă.
a
Exemplu de marcare răspuns:
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