FACULTATEA DE DREPT – PROGRAM DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ADMITERE 2019
- PROBA 11
RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREM
CHESTIONAR DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ2

1. Indică seria în care toate formele de plural sunt
corecte:
a. avizuri, pnee, jurări, jupuieli;
b. avize, pneuri, jurări, jupuieli
b. avize, pnee, jurări, jupuieluri;
c. avizuri, pneuri, jurări, jupuieli.
2. Se dau următoarele expresii: spot publicitar, șlagăr la
modă, a notifica oficial. Care dintre ele constituie
pleonasme?
a. toate;
b. numai prima;
c. numai prima și a doua;
d.niciuna.

3. Sensul adjectivului luxuriant este:
a.extrem de abundent;
b.somptuos ;
c.extrem de elegant;
d. alt sens.
4. În fraza: S-a reluat din nou ideea că trebuie să se
ajungă la același numitor comun pentru a putea menține
în continuare unitatea coaliției, sunt:
a. două pleonasme;
b.trei pleonasme;
c.un pleonasm.
5. Echimoză înseamnă:
a.femeia eschimosului;
b.vânătaie;
c.lipsă de calciu;
d. anemie.

6. Recunoașteți enunțul în care nu există nicio greșeală de
exprimare, de scriere sau de punctuație:
a.În apropiere de vărsarea în Marea Neagră, Dunărea se bifurcă în
trei brațe
b.Deratizarea puricilor și a insectelor se impun de urgență;
c. Limba literară este mijlocul cel mai important de comunicare
între membrii unei societăți.
7. Se dă enunțul: Ar trebui să te apuci de învățat cu minim doi
ani înainte, dacă vrei să suplinești lipsa cunoștințelor în ale
gramaticii și să previi impactul pe care nesiguranța ta în analiza
gramaticală o poate avea asupra rezultatelor la examen. Acesta
conține:
a.nicio greșeală;
b.o greșeală;
c. două greșeli;
d.trei greșeli.
8. Cuvântul continență este în raport de antonomie cu:
a.desfrânare;
b.incapacitate;
c.nemulțumire;
d.abstinență.
9. Adjectivul oneros are sensul:
a. costisitor, împovărător, apăsător, ilegal;
b. oniric, care ține de vise, propriu viselor;
c. exagerbat, intensificat, accentuat, exagerat.
10. Alegeți forma verbală corectă:
a. să aibe;
b.să aivă ;
c. să aibă.

1Timp de lucru 1 h.

2Întrebările au un singur răspuns corect si sunt
punctate, fiecare, cu câte 0.90 pct. (la punctajul
total se adaugă 1 punct din oficiu).

FACULTATEA DE DREPT – PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ
ADMITERE 2019 - PROBA 23
RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREM
CHESTIONAR DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR DE LOGICĂ4
1. Propoziția Nu numai persoanele bogate sunt altruiste, ca propoziție
particulară închisă (exclusivă), devine:
a) Unele persoane bogate sunt altruiste
b) Toate persoanele bogate sunt altruiste
c) Unele persoane altruiste nu sunt bogate

6. Medicul este pentru tratament ceea ce avocatul este pentru _ _ _ _ _:
a) judecător;
b) client;
c) apărare;
d) procuror.

2 Care este numărul / anul corespunzător lipsă în șirul: 2010, 9; 2014, 13;
2018, 17, ? , 16.
a) 16
b) 2017
c) 17.

7. Joi (3) , Luni(4), Marti (5), Vineri (6), Miercuri (?):

3. .......este pentru dreptul unui stat ceea ce fundația este pentru o
construcție:
a) Politica;
b) Constituția;
c) Economia.

8. Fiind considerată falsă propoziţia „Unii elevi sunt interesaţi de matematică” se poate
deriva:
a) adevărul propoziţiei „Unii dintre cei interesaţi de matematică nu sunt elevi”,
deoarece reprezintă subcontrara conversei propoziţiei date;
b. falsitatea propoziţiei „Unii elevi perseverenţi nu sunt interesaţi de matematică.”,
deoarece reprezintă subcontrara propoziţiei date;
c. adevărul propoziţiei „Unii dintre cei interesaţi de matematică nu sunt elevi”,
deoarece este conversa propoziţiei date.

4. Care ar fi cel mai potrivit caracter (șir de caractere) pentru a continua
logica din șirul dat?
1, 4, 7, 10, 13, ?
a. 16
b. 14
c. 15

9. Reprezintă o propoziție universal negativă:
a) Există cel puțin o motivație pentru care ai ales această facultate
b) Nimeni nu se naște învățat
c) Unii studenți nu sunt bursieri

5. STVXH este pentru HXVTS ceea ce TRWQS este pentru _ _ _ _ _:
a) SQWRT;
b) SQRTW;
c) SQRWT;
d) QSTRW.

10. Ce șir de litere urmeză în continuarea A, BB,CCC,DDDD,?
a) EEEEE
b) E
c) EEEE

1)
2)
3)
4)

8;
7;
4;
3.

3 Timp de lucru 1 h.

4Întrebările au un singur răspuns corect si sunt
punctate, fiecare, cu câte 0.90 pct. (la punctajul
total se adaugă 1 punct din oficiu).

