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
Nume și prenume candidat
(inițiala tatălui)

CNP

Semnătura

1. Sensul cuvântului deflagrație este:
a. înțelegere secretă;
b. scoaterea amorsei unui proiectil;
c. ardere explozivă a unui corp.

6. Cuvântul continență este în raport de antonimie cu:
a.desfrânare;
b.incapacitate;
c.abstinență.

2. Există un dezacord în enunțul:
a. autoarea însăși i-a dat autograful;
b. a trimis invitații prietenilor cei mai buni;
c. mă bazez mereu pe aceiași oameni.

3. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:
a.interregn, transparent, inopinant, lincs;
b.abțibild, piuneză, inopinat, excavator ;
c.piuneză, excavator, port-drapel, linx.

7. Fie enunțul: Când întâlnii acei monștri siniștri, am crezut că
mă-nșeală privirile și paremi-se că am și leșinat, dragul meu, fire-ar să fie de treabă!”
Acesta conține:
a.trei greșeli;
b.o greșeală;
c. două greșeli;
d.patru greșeli.
8. Sensul expresiei ad-hoc este:
a.pentru un scop, de circumstanță;
b.pe loc, pe neașteptate;
c.după cum consideră o adunare.

4. Sensul expresiei ”a se face luntre și punte” este:
a. a dispărea;
b.a renunța;
c.a încerca prin toate mijloacele.

9. Cuvântul ”caduc” este în raport de antonimie cu:
a. șubred, pieritor;
b. trainic, durabil;
c. dur, grosolan.

5. Alege seria în care se regăsesc sinonimele cuvintelor
”aberație” și ”bizar”:
a.inepție, extravagant;
b.inepție, bizar;
c.altercație, straniu

10. Sensul expresiei ”ad litteram” este:
a. textual;
b.înainte de litere ;
c. conform regulilor.

OBSERVAȚII:
*În cazul în care ați greșit varianta de răspuns si doriti să încercuiti/ bifati o altă varianta de răspuns pe care o
considerați corectă, taiati cu o linie orizontală răspunsul inițial care va fi considerat nul.
** În cazul în care încercuiti/ bifati două sau mai multe variante de răspuns la aceeasi intrebare, se va puncta cu 0.

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
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RĂSPUNSURI CORECTE ȘI BAREM
CHESTIONAR DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR DE LOGICĂ. ARGUMENTARE ȘI
COMUNICARE 4

Nume și prenume (inițiala tatălui)

1. Parlamentarii sunt pentru..........ceea ce reprezentantul este pentru
reprezentat:
a) cetățeni;
b) Guvern;
c)Direcția Națională Anticorupție (DNA).

2. Inducția științifică se caracterizează prin:
a) caracter dirijat și scop precis;
b) simpla repetare a unor fapte;
c) niciuna dintre variante.

3. Părțile sunt pentru contract ceea ce soții sunt pentru ...........:
a) notar;
b) avocat;
c) căsătorie.
4. Codarea pentru cuvântul PIERSICA este PISREICA. Codarea pentru
cuvântul SINAPTIC este:
a. SPIANTIC
b. SAIPNTIC
c. SIMPATIC
d. SIPANTIC
5. Ce urmează în continuarea 5, 50, 500, 5000, ...?
a) 1500;
b) 50000;
c) 500000.

CNP

Semnătura

6. Citiți, cu atenție, fiecare frază și alegeți, dintre variantele de răspuns oferite,
ordinea frazelor care le asigură cel mai înalt grad de coerență și coeziune:
1. Dacă nu o va face, e puţin probabil să fie creditat cu un nou mandat.
2. Asta înseamnă că guvernul trebuie să-şi respecte urgent majoritatea angajamentelor.
3. Fapt care va duce, aproape sigur, la o lungă perioadă în opoziţie.
4. Ne apropiem de sfârşitul mandatului guvernului.
a. 4,2,1,3
b. 2,4,1,3
c. 2,4,3,1.
7. Sunt cunoscute următoarele:
1) toate G sunt H;
2) toate G sunt J sau K;
3) toate J și K sunt G;
4) toate L sunt K;
5) toate N sunt M;
6) niciun M nu este G.
Dacă definim P astfel: Niciun P nu este K, care dintre următoarele afirmații este
adevărată?
a. dacă există P care este H atunci este și G.
b. niciun P nu este J.
c. dacă există P care este G atunci este și J.
8. Ce șir de litere urmeză în continuarea A, BB,CCC,DDDD,?
a) EEEEE
b) E
c) EEEE
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

10. 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.

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

