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Studii de licență, sesiunea iulie 2018
1. Elementele procesului de comunicare sunt:
a. emiţătorul, mesajul, mijlocul de comunicare, limbajul
comunicării, receptorul, contextul
b. cuvântul, mesajul, mijlocul de comunicare
c. emiţătorul, receptorul, contextul, obiectivele comunicării

6. Alege seria în care adjectivele de întărire sunt
folosite corect:
a. ei însuşi, voi înşivă, ele înseşi
b. noi înşine, ţie înseţi, ele înseşi
c. înşişi oamenii, însăşi faptul, ele înseşi

2. Expresia modus vivendi are sensul de:
a. mod de viaţă
b. trăieşte bine
c. viaţă lungă

7. Alege seria care conţine numai pronume nehotărâte:
a. nişte, oricare, mulţi
b. oricum, oricine, ceva
c. fiecare, unul, cineva

3. Indică seria în care sunetul x se pronunţă gz, având în
vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:
a.excursie, exmatriculat, excedentar, exact
b.examen, exerciţiu, exulta, exil
c.anxios, axilă, axă, exotic

8. Sensul cuvântului compresibil este:
a. care poate fi înţeles
b. indulgent, înţelegător
c. care îşi poate micşora volumul
9. Sunt conjugate corect verbele din seria:
a. aşează, şade, deşeartă, înşală
b. aşază, şade, deşartă, înşală
c. aşează, şede, deşartă, înşală

4. Sunt scrise corect cuvintele din seria:
a. teară, aghiasmă, cheiaj, abea, eczemă
b. cheamă, agheasmă, gheaţă, urecheai, vegheau
c. chiamă, aghiazmă, eczemă, veghiau, teară
5. Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria:
a. invariabil/nedorit, a se decava/ a se ruina
b. cupid/lacom, disolut/decăzut
c. cutumă/consuetitudine, inefabil/ fezabil
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10. Comunicarea intrapersonală:
a. permite dialogul cu celălalt
b. este reprezentată de orice gen de cuvântare susţinută în
faţa unui auditoriu de mai mult de trei persoane
c. este comunicarea individului cu sine însuşi
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Întrebările au un singur răspuns corect și acesta se alege prin încercuire. Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Timpul
de lucru este de 1 oră.
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