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1) În enunțurile: (1) Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă; (2) Era o lună plină în fiecare baltă 
există: 
a) 1 triftong, 1 hiat; 
b) 1 diftong, 1 hiat; 
c) 3 diftongi, 1 hiat; 
d) 2 diftongi, 1 hiat. 
 

2) Indică varianta în care fiecare cuvânt conține vocale în hiat: 
a) aur, boreal, proprietar, zoologie; 
b) ființă, Ion, culegeam, dorea; 
c) caisă, ion, duel, steaua; 
d) poluare, creioane, suia, roua. 
 
3) În cuvântul complex se regăsesc: 
a) 7 litere, 7 sunete; 
b) 8 litere, 8 sunete; 
c) 7 litere, 8 sunete; 
d) 8 litere, 7 sunete. 
 

4) Conține numai construcții pleonastice seria: 
a) organizare sistematică, palmares de succese, perseverență asiduă, retribuție salarială; 
b) rond circular, ortografie corectă, dorință exagerată, paroxism extrem; 
c) savant erudit, intransigență fermă, atitudine ostilă, personalitate remarcabilă; 
d) preambul introductiv, exces arbitrar, entuziasm înflăcărat, pledoarie inspirată. 
 
5) Sunt sinonime toate cuvintele din seria: 
a) impetuos, năvalnic, nestăpânit, tumultuos; 
b) particular, specific, identic, caracteristic; 
c) a elucida, a lămuri, a omite, a clarifica; 
d) provocare, emulație, dorință, efort. 
 

6) Indică varianta care conține, în ordine, sensurile corecte ale verbului a simți din următoarele enunțuri: 
(1) Simțea o durere la deget; (2) Câinele simțea stăpânul de la depărtare; (3) El simțea că bunica avea o 
problemă. 
a) gândea, mirosea, intuia; 
b) avea, adulmeca, credea; 
c) preconiza, urmărea, se temea; 
d) percepea, mirosea, bănuia. 
 
7) Indică varianta în care toate cuvintele compuse sunt scrise corect: 
a) proces-verbal, Strâmbă Lemne, cuvânt cheie, Baia-Mare; 
b) Păunașul-Codrilor, locotenent-colonel, Peștera Muierii, untdelemn; 
c) Anul Nou, an lumină, bună-voință, zgârie-brânză; 
d) bună-credință, Piatra-Arsă, pierde-vară, Marea-Neagră. 
 
8) Sunt sinonime toate cuvintele din seria: 
a) integritate, cinste, probitate, incoruptibilitate; 
b) a dezavua, a dezavantaja, a dezaproba, a dezarma; 
c) găvan, divan, scobitură, adâncitură; 
d) impuls, stimulent, îndemn, îndemânare. 
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9) În enunțurile: (1) Și-a pierdut cumpătul în acea situație;(2) A fost convins de adevăr, având credință 
curată și încredere în sine; (3) Cum i-a venit rândul, a și plecat, cuvântul și are, în ordine, valoarea 
morfologică de: 
a) conjuncție coordonatoare, adverb, pronume reflexiv; 
b) conjuncție coordonatoare, pronume reflexiv, adverb; 
c) pronume reflexiv, adverb, conjuncție coordonatoare; 
d) pronume reflexiv, conjuncție coordonatoare, adverb. 
 
10) Indică, în ordine, cazurile substantivelor precedate de prepoziție din enunțurile următoare: (1) Înoată 
contra curentului; (2) Coletul i-a fost expediat contra ramburs; (3) Trenurile circulă conform orarului 
anunțat; (4) Norii s-au strâns deasupra orașului. 
a) genitiv, acuzativ, dativ, genitiv; 
b) genitiv, genitiv, dativ, dativ; 
c) dativ, acuzativ, dativ, genitiv; 
d) dativ, genitiv, genitiv, dativ. 
 
11) În enunțurile: (1) Tata nu-i acasă!; (2) Nu-i frumos scrisul acesta.; (3) I-a certat pentru ținuta 
nepotrivită, cuvântul i are, în ordine, următoarele valori morfologice: 
a) verb copulativ, verb predicativ, pronume personal; 
b) verb predicativ, verb copulativ, pronume reflexiv; 
c) verb predicativ, verb copulativ, pronume personal; 
d) verb copulativ, verb predicativ, pronume reflexiv. 
 
12) Precizează numărul de sintagme din seria de mai jos în care pronumele și adjectivele pronominale 
posesive sunt corect folosite: (1) o prietenă a mea; (2) un prieten al meu; (3) un prieten de-al meu; 
(4) niște prieteni ai mei; (5) un prieten de-ai mei.  
a) trei; 
b) patru; 
c) două; 
d) cinci. 
 
13) În enunțul Înspăimântând pe oricine ar fi îndrăznit să intre, orologiul domina fundalul sonor al 
camerei închise din casa ascunsă în pădure există: 
a) 3 verbe la mod predicativ; 1 verb la mod nepredicativ; 2 adjective participiale; 
b) 2 verbe la mod predicativ; 2 verbe la mod nepredicativ; 2 adjective participiale; 
c) 2 verbe la mod predicativ; 1 verb la mod nepredicativ; 3 adjective participiale; 
d) 1 verb la mod predicativ; 2 verbe la mod nepredicativ; 3 adjective participiale. 
 
14) Precizează care dintre următoarele adjective are formă de plural: 
a) eficace; 
b) locvace; 
c) perspicace; 
d) tenace. 
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15) Indică, în ordine, tipul următoarelor conjuncții: fie, însă, încât, nici, deși. 
a) coordonatoare disjunctivă, coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare copulativă, 
subordonatoare; 
b) coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare copulativă, subordonatoare, coordonatoare 
disjunctivă; 
c) subordonatoare, coordonatoare disjunctivă, coordonatoare adversativă, coordonatoare copulativă, 
subordonatoare; 
d) coordonatoare copulativă, coordonatoare adversativă, subordonatoare, coordonatoare disjunctivă, 
subordonatoare. 
 
16) Indică varianta în care sunt precizate valorile morfologice corecte ale verbului a fi din următoarele 
enunțuri: 
(1) Copilul este îndrumat de familie. (2) El este chemat la poliție. (3) Am fost invitați la concert. 
(4) Gardul este vopsit.  
a) 3 verbe predicative, 1 verb copulativ; 
b) 3 verbe auxiliare, 1 verb copulativ; 
c) 4 verbe auxiliare; 
d) 1 verb auxiliar, 3 verbe copulative. 
 
17) Precizează felul subordonatelor introduse prin elementul de relație unde în următoarele enunțuri: 
(1) Mă gândesc unde va pleca; (2) Știu locul unde se va desfășura concursul; (3) Mă duc și eu unde văd 
cu ochii; (4) Nu s-a aflat unde vor merge. 
a) completivă indirectă, atributivă, circumstanțială de loc, subiectivă; 
b) completivă indirectă, atributivă, circumstanțială de loc, completivă directă; 
c) completivă directă, atributivă, circumstanțială de loc, subiectivă; 
d) completivă directă, atributivă, circumstanțială de loc, predicativă. 
 
18) În fraza Cum au ajuns la cabană, îndată a început ploaia, a doua propoziție este: 
a) circumstanțială de timp; 
b) circumstanțială de mod; 
c) circumstanțială de cauză; 
d) principală. 
 
19) În fraza Părerea mea este că ceea ce dorea era să i se facă dreptate, felul propozițiilor, în ordinea 
predicatelor, este: 
a) principală, subiectivă, subiectivă, predicativă; 
b) principală, subiectivă, predicativă, circumstanțială de scop; 
c) principală, subiectivă, predicativă, predicativă; 
d) principală, predicativă, subiectivă, circumstanțială de scop. 
 
20) Indică fraza care conține o propoziție subordonată predicativă: 
a) Când este să ai ghinion, trebuie să te împaci cu soarta. 
b) Să nu fii punctual la întâlnire înseamnă să fii neserios. 
c) Oricine o vede rămâne mirat de frumusețea ei.  
d) Rămâne să decidem ce vom face. 
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21) Indică varianta care menționează câte propoziții circumstanțiale de cauză există în enunțurile: 
(1) Cum nu era nimeni pe drum, mi s-a făcut teamă; (2) A fost atenționat de diriginte pentru că a fost 
indisciplinat; (3) El nu știe de va reuși. 
a) trei; 
b) una; 
c) două; 
d) patru. 
 
22) Precizează numărul de propoziții din fraza următoare: Își dădea seama că iubirea aceasta îl 
depărtează de toate credințele și năzuințele lui și totuși simțea că fără de ea i s-ar istovi inima și viața 
însăși și-ar pierde orice rost, iar lumea ar deveni un pustiu fără margini. 
a) 5 propoziții; 
b) 6 propoziții; 
c) 7 propoziții; 
d) 8 propoziții. 
 
23)  În fraza Are să vină vremea când o să-ți dai seama că dacă vrei să ajungi a reuși în viață, trebuie să 
faci și sacrificii există:  
a) 4 propoziții subordonate; 
b) 5 propoziții subordonate; 
c) 6 propoziții subordonate; 
d) 7 propoziții subordonate. 
 
24) Indică varianta care precizează, în ordine, regentul complementelor circumstanțiale de mod subliniate, 
din enunțurile: (1) Este proaspătă ca o ploaie de primăvară; (2) Haide iute la tablă!; (3) A învățat 
temeinic pentru reușita la acest examen. 
a) verb, interjecție, adjectiv; 
b) adjectiv, verb, verb; 
c) adverb, verb, verb; 
d) adjectiv, interjecție, verb. 
 
25) Indică varianta care menționează câte complemente circumstanțiale de cauză se află în enunțurile: 
(1) L-a ajutat de milă; (2) Nu s-a mișcat de teamă; (3) Atrăgea atenția tuturor, de frumos ce era; (4) Din 
cauza lui, am pierdut autobuzul; (5) A recitit totul, de siguranță. 
a) două; 
b) patru; 
c) cinci; 
d) trei. 
 
26) În enunțul Comportându-se astfel, colegul nostru dă de bănuit, complementul circumstanțial de mod 
se subordonează: 
a) unei locuțiuni verbale; 
b) unei forme verbale nepersonale / gerunziu; 
c) unei forme verbale personale; 
d) unei forme verbale nepersonale / supin. 
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27) Indică varianta care menționează câte complemente circumstanțiale de scop se află în enunțurile: 
(1) A plecat după cumpărături; (2) A luptat pentru apărarea independenței țării; (3) Pictează pentru a se 
relaxa; (4) Merge pe stadion să alerge; (5) Merge la cules de mere. 
a) două; 
b) patru; 
c) cinci; 
d) trei. 
 
28) Precizează în care dintre enunțurile date complementul circumstanțial de mod determină un adverb: 
a) Mihai lucrează cu atenție. 
b) Era frumoasă ca o floare. 
c) Hai repede! 
d) Ne-am distrat destul de bine. 
 
29) În enunțul Și-a dat seama cu greu de sensul cuvintelor utilizate, complementul circumstanțial de mod 
se subordonează: 
a) unei locuțiuni verbale; 
b) unei forme verbale nepersonale; 
c) unui adjectiv; 
d) unui adverb. 
 
30) Precizează forma corectă pentru a completa următorul enunț: Pictura lui Grigorescu este o adevărată 
monografie a satului autentic românesc, ............ locuitori exprimă un optimism robust și poftă 
nemăsurată de viață. 
a) a cărui; 
b) ai căror; 
c) ai cărui; 
d) a căror. 
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1) Ion Vodă cel Viteaz a fost învins din cauza trădării boierimii în bătălia de la: 
a) Roșcani; 
b) Jiliște; 
c) Brăila; 
d) Cetatea Albă. 
 
2) Constituția din 1938 stabilea exercitarea puterii legislative de către: 
a) Adunarea Legislativă; 
b) Parlament; 
c) Rege prin Reprezentanța Națională; 
d) Marea Adunare Națională. 
 
3) În 1881 România avea relații diplomatice cu: 
a) 12 state; 
b) 14 state; 
c) 18 state; 
d) 20 state. 
 
4) Sindicatul liber "Solidaritatea" condus de Lech Walesa a fost creat în anul: 
a) 1980; 
b) 1983; 
c) 1979; 
d) 1985. 
 
5) Retragerea Armatei Roșii din România s-a produs în timpul lui: 
a) Mihail Gorbaciov; 
b) Leonid Brejnev; 
c) Nikita Hrușciov; 
d) Iosif Visarionovici Stalin. 
 
6) Personalitate care în 1920 aprecia că statul român nu poate fi decât un stat țărănesc: 
a) Ion Mihalache; 
b) Alexandru Vaida Voievod; 
c) Constantin Stere; 
d) Iuliu Maniu. 
 
7) Membru al Sfatului domnesc, șef al cancelariei domnești era: 
a) vistiernicul; 
b) vornicul; 
c) logofătul; 
d) spătarul. 
 
8) Delegația română participantă la Conferința de pace de la Paris din 1946-1947 a fost condusă de: 
a) Petru Groza; 
b) Grigore Gafencu; 
c) Mihail Manoilescu; 
d) Gheorghe Tătărescu. 
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9) În opinia istoricului K. Horedt extinderea autorității ducale și apoi regale maghiare a atins valea 
Târnavei Mari în jurul anului: 
a) 1000; 
b) 1100; 
c) 1150; 
d) 1200. 
 
10) Mihai Viteazul pierde stăpânirea asupra Transilvaniei în urma bătăliei de la: 
a) Guruslău; 
b) Șelimbăr; 
c) Șerpătești; 
d) Mirăslău. 
 
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 1935 C. C. Giurescu susținea că majoritatea locuitorilor Daciei romane au constituit-o dacii și că 
"romanismul a biruit în Dacia fiindcă el a câștigat pe autohtoni"; În etapa prosovietică a comunismului 
din România influența dacă a fost exagerată, deși romanitatea românilor nu a fost negată. 
 
12) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
România a fost acceptată la tratativele de pace de la San Stefano deoarece a contribuit din plin pe plan 
militar la înfrângerea Turciei; Prin Tratatul de pace de la Berlin statul român a fost obligat să răscumpere 
acțiunile Societății Strousberg și să modifice articolul 7 din Constituție. 
 
13) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
La 3/15 februarie 1880 un grup de oameni politici a pus bazele Partidului Conservator; Din decembrie 
1880, lider al partidului a devenit Manolache Costache Epureanu până în 1899 la moartea sa. 
 
14) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
După Tratatul de la Adrianopol reorganizarea celor două Principate a fost încredințată Rusiei care a 
impus Regulamentele Organice; Acestea au intrat în vigoare în iulie 1831 în Moldova și în ianuarie 1832 
în Țara Românească. 
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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. 
Constituția din aprilie 1948 a reprezentat instrumentul legal prin care s-a pregătit trecerea întregii 
economii sub controlul statului; Art. 11 stabilea că mijloacele de producție, băncile și societățile de 
asigurare pot deveni proprietatea statului, când interesul general o cere. 
 
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. 
Ideea romanității românilor este susținută în perioada medievală de cărturari europeni precum maghiarul 
Anton Verancsics; Nicolaus Olahus susține originea romană a românilor și unitatea etnică și lingvistică a 
acestora. 
 
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. 
Extinderea autorității maghiare asupra Transilvaniei a fost inițiată de regele Bela al IV-lea; Linia Oltului 
este atinsă de maghiari în jurul anului 1150. 
 
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. 
Crearea CAER în decembrie 1949 era destinată fluidizării relațiilor comerciale și colaborării economice și tehnico-științifice dintre statele fondatoare; Podul de la Giurgiu-Ruse reprezintă un prim rezultat al 
activității CAER. 
 
19) Analizaţi conţinutul celor două enunţuri şi marcaţi cu: 
a) dacă ambele propoziţii sunt adevărate şi există 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. 
Elita politică românească grupată în ”Partida națională” în secolele XVIII-XIX a conceput numeroase 
proiecte de reformă care urmăreau să așeze societatea pe baze moderne și să întemeieze un stat 
constituțional; "Constituția cărvunarilor" întocmită în 1822 de Ionică Tăutu susținea "monarhia mărginită și moștenitoare". 
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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. 
După 1960 politica externă românească se reorientează către Occident; În 1967 România stabilea relații 
diplomatice cu Bonn-ul. 
 
21) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Semnarea Actului final al Conferinței de la Helsinki ; 
B. Mihail Gorbaciov devine secretar general al PCUS;  
C. România pierde clauza națiunii celei mai favorizate. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
 
22) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Vizita lui Gheorghe Gheorghiu Dej în Iugoslavia și încheierea acordului pentru construirea 

complexului hidroenergetic de la Porțile de Fier;  
B.  Vizita președintelui Charles de Gaulle în România;  
C. România este aleasă vicepreședinte a celei de a XIV-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.  
a) A C B; 
b) A B C; 
c) B A C; 
d)   C A B. 
 
23) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Nicolaus Olahus - "Hungaria"; 
B. Dimitrie Cantemir - "Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor"; 
C. Diaconul Coresi - "Psaltirea". 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
 
24) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. este menționat Mercurius, princeps Ultrasilvanus; 
B. apare în documente Leustachius, comite de Dăbâca;  
C. este consemnată în izvoare Țara Făgărașului. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
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25) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Martin Bielski - "Cronica lumii întregi"; 
B. Francesco della Valle - "Însemnări despre originea, obiceiurile și orașele românilor"; 
C. Adolf Armbruster - "Romanitatea românilor - Istoria unei idei". 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   B A C. 
 
26) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. construirea zidului Berlinului; 
B. intervenția militară a URSS în Afganistan;  
C. instituirea blocadei Berlinului. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
 
27) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. formarea Partidului Național Moldovenesc la Chișinău; 
B. crearea Consiliului Național Român condus de Iancu Flondor;  
C. proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
 
28) Marcaţi pe  foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Miron Costin demonstrează latinitatea românilor în "De neamul moldovenilor"; 
B. Anton Verancsics susține romanitatea românilor în "Descrierea Transilvaniei, Moldovei și Țării 

Românești";  
C. Antonio Bonfini a scris "Decadele". 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
 
29) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. începutul colectivizării forțate în URSS; 
B. formarea URSS;  
C. concepțiile leniniste sunt exprimate în "Tezele din aprilie". 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
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30) Marcaţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă. 
A. Diaconul Paul de Alep a ajuns împreună cu Patriarhul Antiohiei, Macarie, la Târgoviște;  
B. Constantin Brâncoveanu poruncește pictarea la Mănăstirea Hurezi a unui complex ansamblu 

genealogic; 
C. Portretele zugrăvite la Potlogi și la Târgoviște în timpul lui Constantin Brâncoveanu. 
a) A C B; 
b) A B C; 
c) C B A; 
d)   C A B. 
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1) ______ and ______ people ______ up gymnastics these days. 
a) More,    more,    are taking 
b) The more,    more,    are taking 
c) More,    more,    take 
d) The most,    more,    take  
 
2) Only ______ people noticed that there was ______ bread left in the fridge. 
a) a few,    many 
b) few,    a few 
c) a few,    little 
d) few,    a lot 
 
3) Run ______ and die ______! 
a) fastly,    hardly 
b) fastly,    hard 
c) fast,    hard 
d) fast,    hardly 
 
4)  ______ English drink ______ tea with ______ milk. 
a)  –– ,   –– ,    –– 
b) An,    the ,    –– 
c) The,    ––,    –– 
d) The,    the,    the 
 
5) My neighbour hired a team of workers ______ his house ______. 
a) to be,    painted 
b) to be,    designed 
c) to get,    painted 
d) to have,    insured 
 
6) Alegeți traducerea corectă: ,,Dacă n-ar fi Mary, eu aş pica examenul.” 
a) If Mary were to be, I would have failed the exam. 
b) If Mary weren't, I would fail the exam. 
c) If it wasn't for Mary, I would failed the exam. 
d) If it weren't for Mary, I would fail the exam. 
 
7) ______ the truth, he ______ it to everybody. 
a) Had he to found out,    would have told 
b) Were he to have find out,    would have told 
c) Were he to find out,    would tell 
d) If he have find out,    would tell 
 
8) If you ______ a good manager, ______ of your employees ______ . 
a) had been,    no,    would resign 
b) will be,    any,    would not have resigned 
c) were,    none,    would have resigned 
d) are,    some,    will resign 
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9) I was made ______ because I let him ______ this to me. 
a) crying,    did 
b) to cry,    do 
c) to cry,    to do 
d) to have cried,    doing 
 
10) At the conference Professor Dwight ______ about ______ and went on ______ real facts about the 
impact of deforestation ______ wild animals habitat.  
a) was speaking,    tornados,    presenting,    upon 
b) has spoken,    tornadoes,    presenting,    over  
c) spoke,    tornadoes,    presenting,    on  
d) speaks,    tornados,    to present,    for  
 
11) The History teacher tells us about Burebista and she goes on ______ on the blackboard about 
Decebal. 
a) writing 
b) to write 
c) to have written 
d) having written 
 
12)  'A significant part of the Romanian vocabulary is borrowed from Latin.', said the teacher. 
a) The teacher said that a significant part of the Romanian vocabulary is borrowed from Latin. 
b) The teacher told that a significant part of the Romanian vocabulary was lent from Latin. 
c) The teacher told us that a significant part from the Romanian vocabulary will be borrowed from Latin. 
d) The teacher said that a significant part in the Romanian vocabulary is lend in Latin. 
 
13) ______ about their problems, we ______ them.  
a) Would we know,    would have helped 
b) Did we know,    will help them 
c) Had we know,    would help 
d) Had we known,    would have helped 
 
14) ______ they were helped, they ______ running their business.  
a) Although,    didn't succeed in  
b) As much as,    succeeded over 
c) Even if,    did succeed at 
d) Even though,    succeeded on  
 
15) The animals entered the Noah's Ark ______. 
a) two by second 
b) one by second 
c) two by two 
d) in two 
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16)  She was ______ in a good family until her grandmother passed away so she had to ______ without 
her. 
a) brought round,    come up 
b) broken up,    carry out 
c) brought up,    carry on 
d) brought in,    catch up with 
 
17) Confronted ______ the raging bear, they drew ______ in terror. 
a) by,    away 
b) against,    back 
c) by,    off 
d) with,    back 
 
18) Sarah and I always agree ______ where to go ______ holidays. 
a) with,    in 
b) on,    for 
c) by,    on 
d) on,    at 
 
19) Alegeți traducerea corectă: ,,Ieri el a mărturisit că nimeni nu i-a spus nimic despre acest subiect.” 
a) Yesterday he confessed that nobody told him anything about this subject. 
b) Yesterday he confessed me that anyone told him nothing about this subject. 
c) Yesterday he confessed me that anyone didn't tell nothing about this subject. 
d) Yesterday he confessed that somebody didn't tell him anything about this subject.  
 
20)  I ______ sooner you ______ me the truth instead of ______ to me. 
a) had,    told,    lying 
b) would,    tell,    lying 
c) would,    had told,    having lied 
d) had,    have told,    having lied 
 
21)  If only she ______ that vase! It ______ a ______ from my mother. 
a) wouldn't break,    is,    memory 
b) didn't broke,    was,    gift 
c) hadn't broke,    had been,    present 
d) hadn't broken,    was,    gift 
 
22)  Would you mind adding ______ sugar to my coffee? 
a) many 
b) a little 
c) a few 
d) few 
 
23) ______ police ______ the suspect for three years. 
a) The,    have been looking for 
b) ––,    has been looking for 
c) The,    was looking after 
d) ––,    is looking up 
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24) Nobody knows anything about the story, ______ ? 
a) don't they 
b) isn't it 
c) does he 
d) do they 
 
25) Jamie always promises to call when he ______ home, but he never ______ it.  
a) will get,    will do 
b) gets,    does 
c) got,    has done 
d) is getting,    is doing 
 
26)  Before he ______ 60, he ______ bankrupt due to his addiction ______ gambling. 
a) turned,    had gone,    to 
b) had turned,    went,    for 
c) has turned,    has gone,    with 
d) had turned,    had gone,   in 
 
27) Bobby ______ home late yesterday evening and, as it ______ dark, he ______ that somebody 
______ his window. 
a) came,    was,    didn't notice,    had broken 
b) comes,    is,    doesn't notice,    has broken 
c) has come,    was,    hasn't noticed,   had broken 
d) came,    had been,    hadn't noticed,    had broken. 
 
28) Brian and Georgia ______ in this house for a long time now and ______ it yet. 
a) has lived,    hasn't redecorated 
b) lived,    didn't redecorate 
c) have lived,    hadn't redecorated 
d) have been living,    haven't redecorated  
 
29) I ______ to enter the house for hours last night but the door ______ . 
a) have been trying,    won't open 
b) had been trying,    wouldn't open 
c) had been tried,    won't be open 
d) have tried,    will not open 
 
30) It was impossible for him to be running in the rain. 
a) He can't be running in the rain. 
b) He was impossible to run. 
c) He mustn't be running in the rain.   
d) He can't have been running in the rain. 
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1) Son attitude envers les autres est toujours ______. 
a) gentil 
b) gentie 
c) gentille 
d) gentile 
 
2) Après un ______ hiver, il a fait une ______ promenade au milieu de la nature. 
a) long, longe 
b) long, longue 
c) long, long 
d) longue, longue 
 
3) ______ temps est précieux avant l'examen de bac. 
a) Nôtre 
b) Nôtres 
c) Nos 
d) Notre 
 
4) Il faut que vous partiez_____________ .  
a) immédiatement 
b) immédiatemment 
c) immédiatemant  
d) imédiatement 
 
5) J'attends le voyage pour lequel je me suis _______ préparé.  
a) longuemment 
b) longment 
c) longement 
d) longuement 
 
6)  ___ empathie et ___ sincérité sont les qualités d'une vraie amie. 
a) l', la 
b) la, le 
c) la, l' 
d) la, la 
 
7)  ___ sport, ___ musique et ___ art occupent une place importante dans la culture de chaque pays.  
a) les, les, la 
b) le, le, l' 
c) le, la, l' 
d) l', le, l' 
 
8)  On n'a pas ___ chance, pas ___ argent. 
a) de, d' 
b) de la, des 
c) de la, de l' 
d) de l', de l' 
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9) _____ d'expérience, nous n'avons pas réussi à surmonter ce moment difficile. 
a) À cause 
b) Faute  
c) En raison   
d) À force  
 
10) Il refuse de parler avec eux, _____ cette offre lui soit convenable. 
a) quoique 
b) donc 
c) à cause que 
d) non que  
 
11) Parle plus fort, _______ le professeur puisse te comprendre.  
a) pour que 
b) quoique 
c) de peur que   
d) de crainte que 
 
12) Le responsable présente clairement le matériel _____ les participants font preuve d'intérêt .  
a) si bien que 
b) alors même que 
c) pour que 
d) jusqu'à ce que  
 
13)  ___________ il faisait très chaud, nous ne sommes plus sortis.  
a) Comme 
b) Parce qu' 
c) Dès que  
d) Ce n'est pas qu' 
 
14) Il a passé la cinquantaine signifie : 
a) Il a moins de cinquante ans 
b) Il a plus de cinquante ans 
c) Il a cinq ans 
d) Il a quinze ans 
 
15) La mairie a offert _____ livres et _____ cartes à la bibliothèque départementale  
a) trois cent dix, deux cent 
b) trois cent dix, deux cents 
c) trois cent-dis, deux cent 
d) trois-cent-dix, deux cents 
 
16) Le soleil brille _____ de la forêt.  
a) parmi  
b) au-dessus 
c) au-dessous 
d) sous 
 



 

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

Pagina 3 din 4 
 

Ministerul Afacerilor Interne  
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 
Sesiunea august 2022 

LIMBA FRANCEZĂ  

   a      b       c      d  

 
 

  
 

  
 

  
 

 1 

17) Il m'a envoyé un texto, ________ je ne lui ai pas répondu.  
a) mais 
b) c'est pourquoi 
c) donc  
d) jusque 
 
18) La sincérité ____ il fait preuve montre le caractère admirable de ___ jeune homme. 
a)  qu', ces 
b) dont, ce 
c) qui, cet 
d) dont, cet  
 
19)  J'aime les romans de Panaït Istrati et je veux _____ acheter un.  
a) en 
b) y 
c) les 
d) le 
 
20) Nous avons fini _____ devoirs, mais elles n'ont pas encore fini _____.  
a) notre, le leur 
b) nôtre, la leur 
c) nos, les leurs 
d) notres, la leurs 
 
21) Vos impressions, pourriez-vous________ partager? 
a) nous les 
b) les nous 
c) nous le 
d) nous leur 
 
22) ___ des trois amis avez-vous raconté cette histoire ? 
a) Auquel 
b) Auxquel 
c) Lequel 
d) Lequels 
 
23) Tous les dimanches ils font ______ tour en ville. 
a) le  
b) un  
c) une 
d) la 
 
24) Les _________, que j'avais rencontrées ce matin étaient très belles. 
a) Greques 
b) Grecque 
c) Grecs 
d) Grecques 
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25) Les  ______ ont beaucoup admiré les ______ de la cathédrale. 
a) visitateur, vitrails 
b) visiteures, vitrailes 
c) visitateurs, vitraux 
d) visiteurs, vitraux 
 
26) Il est impossible que vous ________ vite votre travail. 
a) finirez 
b) avez fini 
c) ayez fini 
d) aurez fini 
 
27) Le groupe d'élèves français _____ arriver. Ils _____  sept heures de vol. 
a) devait, ont eu 
b) devaient, sont eu 
c) devais, a eu 
d) devont, ont eu 
 
28) Le professeur ________ demain matin en excursion avec ses élèves. 
a) partira 
b) part 
c) partirait 
d) est parti 
 
29)  Les fabricants de téléphones portables _____ un nouveau modèle. 
a) viens de lancer 
b) vient de lancé 
c) viennent de lancer  
d) venant de lancer  
 
30) Le ciel _______ très nuageux, nous n'irons pas sur la plage. 
a) serant 
b) êtant 
c) soyant 
d) étant 
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1) Me encanta ______ programa. 
a) vuestro 
b) vuestra 
c) el vuestro 
d) la vuestra 
 
2) La lectura de periódicos es ______ frecuente entre los hombres que en las mujeres. 
a) muy 
b) más 
c) tanto 
d) mayor  
 
3)  Es ______ tarde. El avión ya ha despegado.  
a) bastantes 
b) demasiado 
c) aún 
d) mucho  
 
4) Te aseguro que no hay problemas si te lo digo, de todos modos está andando de boca en boca.  
a) es conocido por todos 
b) no lo sabe nadie 
c) es una cosa muy común 
d) tiene problemas con la dentadura 
 
5) Hacía un frío que teníamos todas el ______ de punta. 
a) bacilo 
b) vacilo 
c) bello 
d) vello 
 
6) El señor se dirige ______ la parada de taxi. 
a) con 
b) sin 
c) hacia 
d) a la derecha 
 
7) Alumnos, abrid los libros ______ la página once.  
a) antes 
b) entre 
c) por 
d) hacia   
 
8) Mis padres tratan ______ entenderme. Por eso los quiero mucho. 
a) a 
b) con 
c) de 
d) para  
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9) La chaqueta es de segunda mano, ______ he comprado a Bianca. 
a) se lo 
b) se la 
c) le la 
d) le lo 
 
10) No entiendo ______ de lo que dices. 
a) algo 
b) alguien 
c) nada 
d) nadie 
 
11) Las naranjas están muy buenas, ¿dónde ______ has comprado? 
a) las 
b) los 
c) les 
d) la 
 
12) ¿Conoces su última película? Sí, y ______ recomiendo a todos. 
a) se la 
b) se lo 
c) le la 
d) se le 
 
13) ¿Quién te dio el regalo? ______ ofreció mi madre. 
a) Me lo 
b) Lo me 
c) Se lo 
d) Lo se  
 
14) Luis se casó en 2000. ¿En ______ época yo vivía en Alemania? 
a) aquella 
b) aquel  
c) esas 
d) esta 
 
15) Voy a salir, aunque ______ mucho calor. 
a) haga 
b) hay 
c) haya 
d) sea 
 
16) La marca tuvo un fracaso absoluto, ______ en ese país, la gente no se viste de negro.  
a) por que 
b) así que 
c) ya que 
d) porqué 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
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17) ¿Qué prefieres, ver ______ o escuchar ______ ? 
a) el tele, la radio 
b) la tele, la radio 
c) la telé, la radio 
d) la tele, el radio 
 
18) En nuestra casa hay dos ______ en el salón. 
a) sofás 
b) sofáes 
c) sofs 
d) sofas 
 
19) - ¿Qué le pasó a tu perro? 
      - Pues rodó por ______ y se fracturó la pata. 
a) una pendiente 
b) un pendiente  
c) una pendienta 
d) un pendiento 
 
20) El ascensor sube solo hasta el ______ piso. 
a) trece 
b) tercero 
c) tercer 
d) tres 
 
21)  Espero que no (tú) ______ a perder las llaves. 
a) volváis 
b) volvéis 
c) vuelves 
d) vuelvas 
 
22)  Como había un lugar libre, Juan se ______ . 
a) sentó 
b) sentabas 
c) sintió 
d) sentía 
 
23) No creo que Rebeca ______ la verdad. 
a) sabe 
b) sabía 
c) sé 
d) sepa 
 
24) Antes, nuestros amigos ______ al cine; ahora yo nunca ______ adónde van. 
a) iban; saben 
b) iban; sé 
c) van; sabía 
d) vienen; sé 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
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25) Conozco a una persona que ______ alemán. 
a) estudiar 
b) estudie 
c) estudia 
d) estudiando 
 
26)  ¿Te ______ unos huevos? 
a) apetesen 
b) apetece 
c) apeteces 
d) apetecen 
 
27) Necesito una persona que ______ japonés. 
a) hablar 
b) hable 
c) hablando 
d) hablado 
 
28) Está claro que ellos ______ el proyecto la semana que viene. 
a) terminan 
b) terminen 
c) terminar 
d) termines 
 
29) El lunes cuando ______ un paso de peatones, me ______ un coche. 
a) cruzaba, atropellaba 
b) he cruzado, ha atropellado 
c) crucé, atropelló 
d) cruzaba, atropelló 
 
30) - ¿Sabes si va a venir Elena a la fiesta? 
    - Hoy no la ______, pero ayer me ______ que sí. 
a) he visto, dijo 
b) vi, ha dicho 
c) había visto, dijo 
d) veía, decía 
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1) Der Influencer ist ... den Erfolg seines Vlogs ... . 
a) auf ... stolz 
b) über ... stolz 
c) mit ... stolz 
d) bei ... stolz 
 
2) Der Angeklagte ist ... dem Unfall ... . 
a) mit ... schuld 
b) an ... schuld 
c) bei ... schuld 
d) von ... schuld 
 
3) Die Unterbrechung unseres Gesprächs war ... . 
a) störende 
b) störendes 
c) störenden 
d) störend 
 
4) Kennst du ... Brüder von Denis? 
a) dem 
b) den 
c) des 
d) die 
 
5) Die Studenten machen ... nach Belgien. 
a) eine Reise 
b) einer Reise 
c) ein Reise 
d) der Reise 
 
6) Sie schickte ihren Sohn in den Kindergarten, ... er die Fremdsprache lernt. 
a) damit 
b) ob 
c) nachdem 
d) vorher 
 
7) Frankfurt ist nicht so groß wie Berlin, ... Frankfurt hat einen größeren Flughafen. 
a) und 
b) denn 
c) oder 
d) aber 
 
8)  Ins Zimmer ... , sahen die Kinder einen fremden Mann. 
a) treten 
b) tritten 
c) getretet 
d) tretend 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
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9) Jutta geht ins Kino, ... zu Hause ... lernen. 
a) dass ... zu  
b) um ... zu  
c) als ... zu  
d) statt ... zu  
 
10) Reich mir bitte den .... ! 
a) Brötekorb 
b) Brotkorb 
c) Brotekorb 
d) Brotskorb 
 
11) Ihm tun die Augen weh. Er saß zu lange vor dem ... . 
a) Sonnenschirm 
b) Regenschirm 
c) Fernsehschirm 
d) Bildschirm 
 
12)  Das deutsche Sprichwort heißt: "Reden ist Silber, ... ".  
a) Schweigen ist Salz 
b) Schweigen ist Kupfer 
c) Schweigen ist Gold 
d) Schweigen ist Honig 
 
13) Letzte Woche habe ich ... Zeitung gekauft. 
a) keiner  
b) keine  
c) nicht 
d) nichts 
 
14)  ... der Rheinfahrt gab es einen Stadtrundgang. 
a) Hinter 
b) Wegen 
c) Trotz 
d) Statt 
 
15)  Sie wohnen schon ... 20 Jahren in München. 
a) von 
b) vor 
c) seit 
d) - 
 
16)  Hans nimmt den roten Pullover. Der gefällt ... sehr. 
a) ihn 
b) ihr 
c) ihnen 
d) ihm 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
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17) Er machte Luftsprünge vor Freude, nachdem er die Prüfungsergebnisse ... . 
a) sieht 
b) sah 
c) sehen hat 
d) gesehen hatte 
 
18) Die Prüfungen, ... die Studenten abzulegen haben, sind schwer. 
a) die 
b) der 
c) dass 
d) den 
 
19) Das Handy, ... das Kind verloren hat, war teuer. 
a) den 
b) der 
c) das 
d) dem 
 
20) Die Gäste haben eine ... bekommen. 
a) Einladung vor die Party 
b) Einladung an die Party 
c) Einladung an der Party 
d) Einladung zur Party 
 
21) Die Eltern sorgen für die Kleidung ... . 
a) das Mädchen 
b) des Mädchens 
c) dem Mädchen 
d) die Mädchen 
 
22)  Es ist ... . 
a) die Rede über ihn 
b) die Rede von ihn 
c) die Rede vom ihm 
d) die Rede über ihm  
 
23) ... gefällt das Theaterstück besonders gut. 
a) Der Zuschauer 
b) Den Zuschauern 
c) Die Zuschauer 
d) Des Zuschauern 
 
24)  In Europa gibt es viele ... . 
a) Lands 
b) Landen 
c) Lande 
d) Länder 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
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25) Viele Rumänen ... diesen Sommer nach Griechenland. 
a) fuhren 
b) führen 
c) fahrten 
d) führten 
 
26) Was ... Erika in den Sommerferien machen? 
a) möchte 
b) mochtet 
c) mochten 
d) mögt 
 
27) Frau Krause hat jeden Tag eine Tablette nehmen ... .         
a) sollen 
b) gesollt 
c) gesollen 
d) gesöllt 
 
28) Letzte Nacht ... er nur schwer ... .  
a) hat ... eingeschlafen 
b) hat ... einschlafen 
c) ist ... eingeschlaft 
d) ist ... eingeschlafen 
 
29) Diese Kinder ... .           
a) haben von ihren Eltern streng erzogen  
b) werden von ihren Eltern streng erzogen   
c) wird von ihren Eltern streng erzogen  
d) werden von ihren Eltern streng erziehen 
 
30) Jedes Wochenende ... sie ihr Zimmer ... . 
a) räumt ... ein 
b) räumt ... auf 
c) räumt ... aus 
d) räumt ... ab 
 
 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
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1) Он чистит яблоко______ножом. 
a) маленьком 
b) маленьким 
c) маленькие 
d) маленький 
 
2) Мы прочитали________  стихотворение поэта. 
a) самое известное 
b) самый известный 
c) самые известные 
d) самая известная 
 
3) Ученик прочитал ______ книгу. 
a) интересное 
b) интересная 
c) интересную 
d) интересные 
 
4) Вчера мама купила ______ лимоны. 
a) жёлтые 
b) жёлтое 
c) жёлтый 
d) жёлтая 
 
5) Океан ________ моря. 
a) шире 
b) широкий 
c) широкого 
d) широкому 
 
6) Вчера мы _______ждали автобус. 
a) долгая 
b) долгими 
c) долгий 
d) долго  
 
7) Мальчик ___________ играет в футбол.        
a) хороший 
b) хорош 
c) хорошо 
d) хорошая 
 
8) Мы прибыли в Бухарест __________ после обеда.         
a) завтра 
b) послезавтра 
c) утром 
d) позавчера  
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
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9) _______Бухареста_______Парижа далеко. 
a) Без, у 
b) От, до 
c) На, в 
d) После, перед 
 
 
10) _______ он придёт сегодня? 
a) разве 
b) вон 
c) что за 
d) не 
 
11) Я иду туда, _______меня ждёт друг. 
a) где 
b) также 
c) чтобы 
d) как 
 
12) Я живу в городе, ____живут и мои родители. 
a) где 
b) который 
c) откуда 
d) когда 
 
13) От моего родного села до ближайшего города почти ________ . 
a)  триста километров 
b) триста километра 
c) триста километры 
d) триста километрам 
 
14) В газете писали _________известных спортсменах. 
a) о пяти 
b) пять 
c) пятью 
d) пятый 
 
15) Он хотел знать, ________лет  твоему брату. 
a) скольких 
b) скольким 
c) сколькими 
d) сколько  
 
16) Дети спорили ______. 
a) о чём-то 
b) что 
c) чему-то 
d)  чего 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
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17) Эта машина _______ старшего брата. 
a) мой 
b) моего 
c) моём 
d) моим 
 
18) Андрей прочитал в газете статью _______сестре. 
a) о своей 
b) о вас 
c) о своих 
d) о нас  
 
19) Подчёркнутые слова замените антонимами: 
Утром двери метро открываются в одно и то же время. 
a) переходят 
b) поднимаются 
c) закрываются 
d) возятся  
 
20) Подчёркнутые слова замените антонимами: 
Она часто встречала его. 
a) холодно 
b) ясно 
c) редко 
d) вперёд  
 
21)  Этот мальчик занимается  _________. 
a) спорт 
b) спортом 
c) о спорте 
d) спорта 
 
22) Девочка помогает ______на кухне. 
a) маме 
b) мамой 
c) маму 
d) мамы 
 
23) Мой друг пишет________, а я пишу______. 
a) карандаш, ручка 
b) карандашам, ручкам 
c) карандашом, ручкой 
d) карандашом, ручка 
 



 

Notă: Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 
Exemplu de marcare răspuns:  
Răspuns considerat corect la întrebarea nr. 1: b) 
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24) Учитель говорит с________по-русски. 
a) ученику 
b) ученикам 
c) учеником 
d) ученик 
 
25) Бабушка прочитала сказку ________ .  
a) о прекрасной принцессе 
b) к прекрасной принцессе 
c) по прекрасной принцессе 
d)  прекрасная принцесса 
 
26) Я больше не ___________ этому человеку. 
a) верим 
b) веришь 
c) верю 
d) верите 
 
27) Он давно ___________ этот приключенческий роман.    
a) прочитал 
b) прочитает 
c) будет читать 
d) читаете 
 
28)  Через двадцать минут ____________ спектакль. 
a) начинает 
b) начинаются 
c) начинается 
d) начинаться 
 
29) Мы садимся на самолёт и _____________в Констанцу.    
a) летали 
b) летим 
c) летите 
d) летели 
 
30) Жители городов всё время _______ . 
a) спешат 
b) спешим 
c) спешу 
d) спешить  
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