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ADMITERE LICENTA, IULIE 2021

TEST COMPETENTA LINGVISTICA, LIMBA ROMÂNĂ

Alegeți varianta corectă: Marele rechin alb este cel mai mare __________ rechinii prădători. El măsoară 
__________ 4-5 m, __________ poate să crească până la 9 m sau mai mult. Este singurul rechin care se 
hrănește în mod regulat cu prăzi cu sânge _________ precum focile sau delfinii. ___________, nu este de 
mirare că nu se sfiește să muște dintr-un om. Surprinzător este că __________ victime au supraviețuit
atacului.

A. dintre, în medie, dar, cald, Astfel, unele

B. din, aproximativ, însă, rece, Așadar, unii

C. printre, cam, și, mai cald, De aceea, celelalte

D. dintre, pe la, deoarece, mai rece, Așa, anumite

ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Dacă strângem ușor vârful unei 
frunzulițe, acest lucru va determina o reacție în lanț, cu impulsuri electrice care transmit mesajul prin plantă, 
astfel încât frunzele se vor plia una după alta. B. Unele plante sunt sensibile la atingere și se încolăcesc sau 
se pliază atunci când se simt amenințate. C. În decurs de câteva secunde, întreaga plantă pare să se fi veștejit 
complet. D. „Sensitiva” este cea mai cunoscută dintre ele, și ea poate să își determine frunzele să se plieze 
în doar o zecime de secundă. 

A. B, D, C, A

B. C, A, B, D

C. D, C, A, B

D. A, D, B, C

ANSWER: A

Alegeţi titlul potrivit pentru următorul text: Mulți cactuși au forme și obiceiuri de creștere interesante, iar 
unele specii ușor de cultivat sunt de o ciudățenie fascinantă. „Cephalocereus senilis” sau „cactusul 
bătrânului” crește în formă de coloană, a cărei jumătate superioară produce o barbă albă și stufoasă; unii 
peri pot atinge chiar și 23 cm lungime. Cactușii altoiți sunt și ei ciudățenii interesante, mai ales varietățile 
roșii și galbene de „Gymnocalycinum”. Acestea sunt mutații care s-au dezvoltat fără clorofilă. 

A. Curiozităţi din lumea cactușilor

B. Secrete ale mediului înconjurător

C. Cum se cresc cactușii altoiți

D. Pericolul mutațiilor în natură
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ANSWER: A

Alegeţi enunţul potrivit pentru a completa textul de mai jos: Anii de școală sunt esențiali pentru definirea 
viitorului unui individ. Achizițiile care se fac în această perioadă sunt foarte importante, iar copiii ar trebui 
să descopere dorința de a afla și bucuria de a ști, ar trebui să înțeleagă ușor materia și să își dezvolte 
abilitățile. ____________________________. Pe deasupra, părinții nu știau cum să-și ajute copiii, cum să 
completeze acasă educația academică, cum să îi stimuleze, cum să le încurajeze aptitudinile.

A. Doar că, în urmă cu mai bine de două decenii, materialele erau puține, iar mentalitățile – ceva mai rigide.

B. Pentru copii, tehnologia este un fel de baghetă magică: ei pot descoperi oricând tot ce îi interesează. 

C. Toate studiile efectuate în domeniul educaţiei în ultimii ani arată că 80% din procesul de învăţare are loc 
în afara sălii de clasă.

D. Mersul la școală înseamnă să stai în bancă și să suferi: să asculţi, să memorezi și să încerci să dai un 
sens celor auzite. 

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Antarctica ocupă aproximativ 9% din uscatul planetar, ________ 98% din 
suprafaţa acestui continent este acoperită _______ cea mai mare calotă ________ din lume, _______ atinge 
_________ maximă de aproximativ 4,8 km. Acest corp imens de gheață _________ aproximativ 70% din 
rezervele mondiale de apă ________ .

A. chiar dacă, de, glaciară, care, grosimea, reprezintă, dulce

B. aproape, cu, glacială, pe care, lungimea, ocupă, sărată

C. iar, cu, înghețată, cu care, lățimea, are, potabilă

D. în timp ce, de, rece, care, adâncimea, conține, oceanică

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:

A. Spune-le că nu mi-i teamă deloc de ei! 

B. Ție foame? Da! Nu am mâncat de ieri.

C. La proba sportivă de ridicat greutăți, a făcut o hemoragie de sânge.

D. Mi-ar place să vizitez Franța anul acesta!

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:
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A. Cele mai frumoase haine pe care le-am cumpărat au fost din străinătate.

B. Toate cadourile care le-am primit de ziua mea m-au bucurat foarte mult.

C. Să știi limba română la nivel avansat este o realizare mare, dar să nu ști deloc nu e indicat azi la examen.

D. Angajații atelierului nostru nu confecţionează îmbrăcăminte tradițională. Încercați la vecinii noștrii.

ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Se întinde de la înghețatul Ocean Arctic 
până la pădurile ecuatoriale fierbinți și umede din Indonezia. B. Asia este cel mai mare continent. C. În 
aceste regiuni suprapopulate, mediul natural este cel mai amenințat. D. Alte regiuni, printre care deltele 
fertile și regiunile de coastă din sud și din est sunt printre cele mai populare zone pe Pământ. E. Unele părți 
ale Asiei, printre care deșerturile reci și calde și șirurile înalte de munți sunt medii ostile puțin populate atât 
de oameni cât și de speciile de vietăți sălbatice. 

A. B, A, E, D, C

B. D, B, A, C, E

C. E, C, D, A, B

D. C, E, B, D, A

ANSWER: A

Alegeţi titlul potrivit pentru următorul text: În mod tradițional, oamenii și conducătorii din multe părți ale 
Asiei respectă viața sălbatică. În secolul al XIII-lea exploratorul italian Marco Polo a relatat că mongolul 
Kublai Khan a decretat ca mai multe zone de o rară frumusețe din vastul său imperiu să fie lăsate 
netulburate. Mogulii, care în secolul al XVI-lea au fondat un imperiu în nordul Indiei, considerau că toate 
formele de viață trebuie respectate. Recunoașterea importanței viețuitoarelor sălbatice s-a reflectat prin 
înființarea în Indonezia a primei rezervații naturale din sudul Sumatrei, în secolul al VII-lea d.Hr.

A. Protejarea timpurie a rezervațiilor naturale ale Asiei

B. Viața viețuitoarelor sălbatice din rezervațiile Asiei

C. Expediția lui Marco Polo în Asia

D. Frumusețile naturii asiatice

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Unele plante sunt valoroase ________ sursă de hrană ________ pentru conținutul 
lor de ulei. Unele, _________ măslinul, au rol dublu: fructele acestuia __________ consumate și ca atare. 
Uleiul provenit din plantele oleaginoase este utilizat în industria alimentară și __________. Alte uleiuri 
vegetale sunt folosite în procesele industriale și ca materie __________ pentru produse ___________, cum 
ar fi vopselele și cosmeticele.
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A. nu doar ca, ci și, ca, pot fi, la gătit, primă, necomestibile

B. ca, dar și, cum e, trebuie, la mâncare, secundară, comestibile

C. datorită, mai ales, de exemplu, sunt, a serviciilor, de bază, agricole

D. pentru o, cât și, precum, ar trebui, agricolă, importantă, de înfrumusețare

ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Mănunchiurile sunt recoltate verzi –
dacă sunt lăsate să se coacă pe plantă își pierd din aromă – și trebuie consumate în aproximativ trei 
săptămâni de la recoltare. B. Ca urmare, recoltarea, încărcarea, transportul și desfacerea trebuie controlate
cu grijă. C. Planta necesită 12-15 luni pentru a ajunge la maturitate și fiecare tulpină produce o căpățână 
care conține cel puțin 5 mănunchiuri a câte 10-20 de banane. D. Bananele sunt bogate în carbohidrați (mai 
ales zaharuri), vitaminele A și C, potasiu și fosfor. E. Au un conținut mic de grăsimi, dar mare de proteine 
și fibre.

A. D, E, C, A, B    

B. C, A, E, B, D  

C. E, B, A, D, C

D. B, C, D, E, A

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Curmalele sunt un aliment important în __________ din nordul Africii și sud-
vestul Asiei, de cel puțin 5000 _________. Curmalii sunt _________ timp de peste 150 de ani, dar cu timpul 
producția __________ scade. Au rădăcini lungi ________ pot ajunge până la sursele de apă aflate ________ 
sub pământ și _________ pe terenurile irigate din jurul oazelor sau de-a lungul fluviilor care străbat 
deșerturile, cum ar fi Nilul.

A. deșerturile, de ani, productivi, lor, care, adânc, se dezvoltă

B. țările, în urmă, importanți, acestora, și ele, mult, cresc

C. locurile, înainte, fertili, a lor, ce, departe, apar

D. zonele, de secole, rodnici, ei, cărora, adânci, se înmulțesc

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: ________ important care a contribuit la marile descoperiri ________ _________ 
din secolele XV și XVI ________ nevoia de a găsi noi _______ de a obține condimentele ________ Asia. 
Atunci când navigatorul _________Vasco da Gama _______ în India, ________ capul sudic ________ 
Africii, a fost încântat să descopere o sursă ________ de piper în statul indian Kerala. 

A. Un factor, geografice, ale europenilor, a fost, căi, din, portughez, a ajuns, ocolind, al, ieftină
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B. Un element, științifice, ale americanilor, este, mijloace, în, spaniol, ajunge, încercuind, a, scumpă

C. O cauză, fizice, ale erudiților, va fi, situații, pentru, catalan, sosește, gravitând, ai, bogată

D. O situație, revoluționare, ale savanților, era, metode, la, sicilian, a sosit, împrejmuind, ale, mai ieftină

ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Avusese o familie numeroasă, mama
sa se căsătorise cu un văduv care avea deja patru copii și ea i-a mai dăruit  încă opt copii. B. Iar unul dintre 
copii a fost trimis de către tată să trăiască alături de una dintre bunici. C. Laurie Lee s-a născut în iunie 
1914, în micuțul orășel Gloucestershire of Stroud din Anglia și a murit în mai 1979, în satul Slad, unde 
crescuse. D. Patru dintre odrasle, printre care singura soră a lui Laurie Lee, au murit.  

A. C, A, D, B

B. B, C, A, D 

C. D, B, C, A  

D. A, D, B, C  

ANSWER: A

Alegeţi titlul potrivit pentru următorul text: Înainte de a urma cursurile la Stroud Central School, pe care a 
părăsit-o la 15 ani, Laurie Lee și-a început educația la școala sătească din Slad. Era un mare iubitor de 
poezie și muzică. În cele din urmă, el a devenit un muzician destul de bun. Amintirile sale din copilărie au 
fost cele care, mulți ani mai târziu, l-au determinat să scrie „Cidru cu Roșie”, prima și cea mai celebră carte 
din trilogia sa.

A. Laurie Lee, iubitor al muzicii și poeziei

B. Copilăria lui Laurie Lee

C. Anii de școală ai lui Laurie Lee

D. Laurie Lee și lumea fascinantă a muzicii

ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Bărbații deveniseră brusc femei și 
trăsura devenise tramvai. B. A trebuit  să oprească filmarea pentru un minut sau două pentru a debloca 
pelicula, după care a continuat filmarea fără să se gândească cum va arăta înregistrarea. C. Printr-o pură 
întâmplare Méliès crease primul efect special. D. În 1896, cineastul francez Georges Méliès filma traficul
dintr-o intersecție din Paris când camera sa de luat vederi s-a stricat. E. Atunci când Méliès a developat 
filmul a rămas surprins de schimbarea ciudată care cuprinsese scena de stradă exact în clipa în care camera 
sa se blocase.

A. D, B, E, A, C 
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B. E, A, C, D, B 

C. B, E, D, C, A 

D. C, D, A, E, B 

ANSWER: A

Alegeţi titlul potrivit pentru următorul text: Intenția inițială a lui Steven Spielberg a fost aceea de a folosi 
ori de câte ori era posibil dinozauri mecanici în mărime naturală, însă experimentele efectuate de 
producătorii de efecte speciale în cei doi ani ai fazei de planificare i-au șocat pe cei implicați în film și l-au 
convins pe Spielberg că numai tehnologia digitală computerizată putea atinge rezultatele amețitoare pe care 
le dorea.

A. Computerul câștigă teren în producţia cinematografică   

B. Reușitele profesionale ale lui Steven Spielberg  

C. Pericolul digitalizării lumii în care trăim

D. Dinozauri mecanici la televizor?

ANSWER: A

Alegeți ideea principală a textului de mai jos: Bizară, plină de culoare și de viață, arta populară a trecutului 
este astăzi din nou apreciată. Vacanțele pe canale fiind tot mai populare, arta decorării vaselor plutitoare de 
mici dimensiuni, apărută într-un mediu aspru de muncă, a cunoscut o revigorare. Arta populară este greu 
de definit, dar ușor de recunoscut. Ea nu este arta de genul celei produse de către artiștii cu studii de 
specialitate și destinată unei elite culturale. Nu este nici opera unui meșteșugar talentat, cum ar fi un tâmplar. 
Este o artă produsă de oameni obișnuiţi, pentru a da strălucire vieții lor, neconștientizând că aceasta ar avea 
vreo valoare permanentă.

A. Atributele artei populare în decorarea ambarcaţiunilor

B. Arta populară în trecut

C. Vacanţe pe apă pentru a descoperi arta populară

D. Arta populară, un obicei pierdut

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:

A. A fost un profesor cumsecade, toți studenții l-au iubit.

B. Dacă ești cu minte, îți cumpăr tot ce dorești!

C. Scrie cumsecade, nu te grăbi să termini primul!

D. Îi place mult să asculte muzică, de alt fel profesia lui este de solist vocal.
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ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:

A. Era de fel de la munte, de aceea toată lumea îl iubea.

B. N-am știut de fel cum să rezolv problema la geometrie.

C. Sunt deloc din Timișoara, un oraș vechi, din vestul României.

D. Bebelușul nu seamănă de loc cu părinții săi.

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:

A. Bunica îmi zice mereu că mai demult era viața mai frumoasă.

B. Învăț demult pentru examenul de admitere la facultate.

C. Povestea spune că de mult în aceste locuri exista un oraș fermecat. 

D. Am discutat deodată convenabilă să mergem la mare pentru toți.

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă:

A. Nu m-am bucurat decât de o parte din anii tinereții.

B. Încât timp ajungi la întâlnire?

C. Deoparte și de alta a șoselei sunt gropi adânci.

D. Sunt atât de ocupat în acest weekend, în cât cred că nu voi ieși deloc din casă.

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Unul ________ importanți scriitori americani, Steinbeck era o persoană masivă, 
haotică, cu o fire pragmatică, care _________ mai bine printre lucrătorii agricoli ________ la dineurile 
literare. El __________ eroii dintre săraci și oprimați, __________ ce se luptau zilnic pentru a supraviețui, 
__________ handicapurilor copleșitoare. 

A. dintre cei mai, se simțea, decât, și-a ales, printre cei, în ciuda

B. alături de cei mai, se considera, față de, și-a creat, dintre cei, datorită    

C. printre cei mai, trăia, în comparație cu, și-a imaginat, alături de cei, în pofida   

D. din cei mai, se credea, doar, și-a construit, din cei, din cauza   
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ANSWER: A

Alegeţi ordinea corectă a frazelor care compun textul de mai jos: A. Cu toate acestea, a rămas idealul vieții 
sale și, adesea, refugiul său din vremurile tulburi. B. John Ernst Steinbeck s-a născut la 27 februarie 1902, 
în Salinas California. C. Dar, odată cu maturizarea lui Steinbeck a început să apară dorința acestuia de a 
deveni scriitor. D. Tatăl său era contabil, mama o fostă profesoară de liceu și ambii trăiau cu speranța că 
unicul lor fiu va deveni avocat. E. Mai târziu, el a numit vocația sa „lucrul care te izola cel mai mult.”

A. B, D, C, E, A 

B. D, A, E, B, C

C. C, A, D, B, E

D. E, C, A, D, B 

ANSWER: A

Alegeţi titlul potrivit pentru următorul text: Scrierea romanului „Un veac de singurătate” a urmat, pare-se, 
unui „blocaj” literar serios de doi-trei ani, a cărui întrerupere este la fel de extraordinară ca multe dintre 
scrierile  lui Gabriel García Márquez. Autorul însuși își amintește cum conducea pe o autostradă, undeva 
între Mexico City și Acapulco, când, dintr-o dată, și-a imaginat întreg romanul care-l bântuia încă din 1942. 
El spune: „era atât de copt în mintea mea, încât aș fi putut să dictez primul capitol, cuvânt cu cuvânt, unei 
dactilografe.”

A. Frământări și revelaţii 

B. Tema romanului „Un veac de singurătate”  

C. Blocajele în trafic

D. Gabriel García Márquez, la volan

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Cascadorul ________ este un specialist ________ plătit, perfecționat de-a lungul 
mai multor ani. El sare ________ clădiri ________ de flăcări, este „aruncat în aer”, incendiat și aruncat 
_________ mașini în viteză – fără nicio ezitare. La începuturile __________, __________ o scenă 
presupunea ca personajul să se rostogolească pe scări, actorul trebuia __________. Mai târziu, companiile 
cinematografice au început să substituie actorii cu „dubluri” (...).

A. modern, bine, de pe, cuprinse, din, cinematografiei, dacă, s-o facă     

B. bun, slab, pe, acoperite, sub, filmărilor, când, s-o realizeze  

C. perfecționist, greu de, sub, lovite, în, filmului, chiar dacă, s-o filmeze

D. adevărat, excepţional, peste, încadrate, pe, cinemaului, ori de câte ori, s-o sară

ANSWER: A
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Alegeți titlul potrivit pentru următorul text: Omul care contempla teme sumbre ca originea răului, era o 
persoană șarmantă, înțeleaptă și plină de umor. William Gerald Golding  s-a născut în St. Columb Monor, 
Cornwall, Anglia la 19 septembrie 1911. De la mama sa, originară din regiunea Cornwall, scriitorul a 
moștenit pasiunea de a povesti și „o teamă instinctivă față de supranatural”. Tatăl său era un om de știință, 
despre care Golding afirma: „Nu am întâlnit niciodată pe cineva care să poată face atâtea, să fie interesat 
de atâtea și care să știe atâtea”. Când William era încă mic, Alec Golding s-a angajat ca profesor de știință 
la Marlborough Grammar School, astfel că familia Golding s-a mutat din Cornwall în Wiltshire.

A. Rădăcinile copilăriei lui W.G. Golding

B. Teme literare în opera scriitorului englez  

C. Vacanțele copilăriei scriitorului englez

D. Profesiile părinților lui W.G. Golding

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: La sfârșitul _________, un nou dans ________ a eclipsat pe cele dinainte. Este 
greu _________ astăzi ___________ pe care __________ valsul, un dans în care femeia și bărbatul 
_________ uniți ___________ îmbrățișare. Apariția _________ a fost revoluționară. Moraliștii erau 
scandalizați, __________ valsul a apărut și avea __________, fiind apoi urmat de viguroasa polcă și de alte 
dansuri __________.

A. secolului, le-, să ne imaginăm, senzația, a creat-o, erau, într-o, valsului, însă, să rămână, de perechi   

B. de secol, i-, să stabilim, starea, a indus-o, sunt, într-un, unui vals, dar, să fie, de pereche  

C. unui secol, ne-, să ne dăm seama, euforia, a născut-o, au fost, în, valsurilor, iar, să se stabilizeze, de cuplu

D. unor secole, te-, să realizăm, bucuria, a evidențiat-o, fuseseră, prin, unor dansuri, deoarece, să existe, în 
doi

ANSWER: A

Alegeți varianta corectă: Dansul european datorează mult __________ curți regale. Dansurile de palat erau 
_________ versiuni ___________ de la sate. De exemplu, „branle” a fost transformat și stilizat pentru 
____________ interpretat de aristocrație. În secolul al XVI-lea însă, la anumite dansuri __________, 
precum „pavana” și „galiardul”, s-au adăugat pași _________, mici sărituri și chiar – ca în cazul „voltei” 
un element nou __________ bărbatul ridica femeia __________ suprafața de dans.

A. marilor, la început, ale dansurilor, a putea fi, de palat, complicați, în care, de pe  

B. înaltelor, mai întâi, a dansurilor, a fi, în palat, speciali, prin care, din 

C. importantelor, pentru început, ai dansurilor, să fi fost, ale palatului, echilibrați, cu care, după

D. deosebitelor, întâi de toate, al dansurilor, a putea să fie, a palatelor, dificili, din care, peste  

ANSWER: A
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Alegeţi enunţul potrivit pentru a completa textul de mai jos: În viața mea personală, contul meu de 
Instagram este foarte important: dorinţa de a reține și de a capta momente din viața mea vine, pur și simplu, 
din nevoia mea personală de a nu uita, din frica mea de moarte și groaza pe care o resimt față de trecerea 
timpului, spaima să nu pot să las o urmă a ceea ce fac în fiecare zi. Captez întotdeauna momente banale, 
dar prețioase, nu neapărat ceva extraordinar, dar ceva ce conferă consistență vieții de zi cu zi. 
_________________________. Este modul meu de a mă simți bine, confortabil. Și pe lângă acest obicei, 
păstrez un jurnal în care scriu în fiecare zi, la care nimeni nu are acces.

A. Nu-mi dau seama prea bine de ce fac acest lucru, dar atunci când nu îl fac, nu mă simt deloc bine.

B. Cred că viața oricui care face proiecte în ţara sa, în domeniul său de activitate, e o viață plină de 
provocare.

C. Sunt o persoană pasionată de tehnologie, în general, și sunt foarte interesat să asimilez și să aplic în 
afacerea mea cele mai noi și mai inovatoare tehnologii.

D. Eu eram un cititor pasionat, devoram cărțile, ajunsesem în stadiul în care luam cu mine cartea și la cină.

ANSWER: A


