Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Facultatea de Management

Subiecte de admitere la ciclul de studii universitare de licență
PROBA: LIMBA ROMÂNĂ
1.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. profesor, chiuvetă, maieu
b. complect, student, egzemă
c. tramvai, exhaustiv, fortuit
d. noștrii, inopinat, potențat
2.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. studiou, bunică, protoliză
b. piață, colecție, cremvurst
c. catalizator, adversiune, strategie
d. îngâmfat, greier, competiție
3.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. servici, birocrație, competiție
b. management, colecție, noembrie
c. cartier, fică, clarificare
d. calamitate, mostră, disertație
4.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. student, liceean, clarificare
b. a îmblânzi, a înnota, a îmbina
c. înaintare, avansare, promovare
d. divident, acțiune, obligațiune
5.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. ciubotar, meșteșugar, muncitor
b. menegement, financiar, costuri
c. piață, disidend, ideologie
d. viitor, greșală, veioză
6.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. încontinu, variantă, curmat
b. șantier, macara, escavare
c. adolescent, bucureștean, jurisconsult
d. manichiură, a dezăpezi, tractor
7.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. colțar, alcoolemie, dispozitiv
b. monstră, dovadă, testare
c. versiune, generație, contranvenție
d. spital, anbulatoriu, medicină
8.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. alimentar, supermarket, gogoșerie
b. fulger, trăznet, furtună
c. ambivalent, motostivuitor, monovalent
d. costisitor, bleomaren, colorat
9.
Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. avion, tramvai, trolebuz
b. pantof, sanda, expadrilă
c. pancardă, slogan, manifestație
d. directivă, concluziv, conjuncție
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10. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. corectiv, versatil, clarificant
b. introductiv, manifest, generalizant
c. sensorial, genial, amical
d. marcant, însemnat, inportant
11. Alegeți varianta corectă:
a. Unii din noi au venit, dar voi nu erați.
b. Face sens ceea ce spui, mă voi gândi la această soluție.
c. Persoana care citește din obligație, nu va îndrăgi prea mult cititul.
d. În acea sesiune, cei mai predispuși la stres păreau a fi studenții din anul I.
12. Alegeți varianta corectă:
a. Aleg ca și variantă ceea ce mi-ai prezentat ieri.
b. Am aflat că 35% din IMM-uri au probleme de finanțare.
c. Te rog înțelege ceea ce îți spun!
d. Totuși putem să încercăm, nu?
13. Alegeți varianta corectă:
a. Când ai prea multe de organizat te simți stresat.
b. Problema din punctul meu de vedere este că tu ești încăpățânat.
c. Dacă nu mă crezi, întreabă-i pe cei care mă cunosc.
d. În acest fel, tu ești mai rău ca el.
14. Alegeți varianta corectă:
a. Calitatea unui text depinde și de efortul investit.
b. În acea zi, a venit decât ea și nu a spus nimic.
c. Crează-ți oportunitățile, nu sta!
d. Nu fă nimic, poate va fii mai bine așa!
15. Alegeți varianta corectă:
a. Nu sta până târziu, lipsa somnului poate să aibe efecte negative asupra capacității de concentrare!
b. Sunt convins că vei fii mai fericit așa!
c. Ajutându-i pe alții, vei ajunge să fii cunoscut drept un om generos.
d. Ea însuși a venit atunci.
16. Alegeți varianta corectă:
a. Mi-ar place să vii și tu cu noi în excursie.
b. Romanul care l-am citit ultima oară este acolo, pe raft.
c. Puţini sunt cei dispuşi să facă eforturi reale pentru a se corecta.
d. Am luat la cunoștință noutățile companiei.
17. Alegeți varianta corectă:
a. Apără-ți drepturile, nu tace!
b. Va ploua cu siguranță, s-a înorat.
c. Traficul este îngreunat din cauza accidentului de la kilometrul 115.
d. Uită-te în cartea a cărei coperţi sunt albastre!
18. Alegeți varianta corectă:
a. Această poveste a avut repercursiuni.
b. Mergea spăsit pe stradă și părea că nu vede în fața lui.
c. Este elev la cea mai bine cotată școală din oraș.
d. Copiii noștrii au fost cuminți azi.
19. Alegeți varianta corectă:
a. Vom pune aici tabloul iubitei noastre surori.
b. Dă-i caietul și la sora ta!
c. L-aș vrea pe Ionuț ca și coleg de echipă.
d. Plecarea frumoasei noastră soră ne mâhnește pe toți.
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20. Alegeți varianta corectă:
a. I-am spus lui Adina să vină la noi deseară.
b. Toți elevii trebuiesc să învețe asiduu.
c. I-am dat și lui Carmen cartea aceea.
d. Copiii a căror mame au fost la ședință știu acum ce teme trebuie să pregătească.
21. Sinonimul cuvântului "belicos" este:
a. bătăios
b. îngrozitor
c. pașnic
d. neimportant
22. Sinonimul cuvântului "fortuit" este:
a. norocos
b. neprevăzut
c. hotărât
d. planificat
23. Sinonimul cuvântului "potențat" este:
a. autocrat
b. monarh
c. amplificat
d. extins
24. Sinonimul cuvântului "locvace" este:
a. locuitor
b. localnic
c. locatar
d. vorbăreț
25. Sinonimul cuvântului "ghiduș" este:
a. guraliv
b. ștrengar
c. gingaș
d. copilăros
26. Sinonimul cuvântului "laborios" este:
a. productiv
b. obositor
c. harnic
d. eficient
27. Sinonimul cuvântului "fluent" este:
a. cursiv
b. fluid
c. lent
d. poliglot
28. Sinonimul cuvântului "exhaustiv" este:
a. extrovert
b. exterior
c. integral
d. ireproșabil
29. Sinonimul cuvântului "calin" este:
a. ecvestru
b. dezmierdător
c. sălbatic
d. răcoros
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30. Sinonimul cuvântului "comprehensibil" este:
a. inteligibil
b. lizibil
c. comprimabil
d. extensibil
31. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "Ași vrea să vi-i diseară.":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
32. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "Să ști că ași veni pe-înserate.":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
33. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "A-ți fost ieri la ei și va-ți complicat viața.":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
34. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "Dacă vei venii pe la noi, spune-ne ce ai dorii
să mănânci":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
35. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "Copiii voștrii sunt cel mai cuminți din cartier.":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
36. Precizați numărul greșelilor de orice tip din enunțul: "Dacă a rămas pe gânduri, a fost pentru că nu
a înțeles ce iai spus.":
a. una
b. două
c. trei
d. patru
37. Verbul "a trebui" are la indicativ prezent, persoana a III-a, forma:
a. trebue
b. trebuiește
c. trebuiesc
d. trebuie
38. Acordul predicatului cu subiectul este realizat corect în enunțul:
a. Restul clauzelor contractuale rămâne neschimbat.
b. Trei mii de lei sunt o sumă importantă.
c. O mulțime de oameni a strigat ieri lozinci.
d. Frecvența erorilor economice este cauzate de incompetență.
39. Acordul dintre adjectivul/participiul cu valoare adjectivală și un substantiv în cazul genitiv este
realizat corect în enunțul:
a. Biografia sa este povestea unei vieți închinată științei.
b. Obiectivul lor rămâne desfășurarea unei munci cât mai eficientă.
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c. Spectacolul ne-a oferit prilejul unei întâlniri emoționante.
d. Am răspuns unei întrebări, pusă într-un interviu la radio.
40. Există un dezacord în enunțul:
a. Actrița însăși i-a dat autograful cu care se mândrește azi.
b. A trimis invitații celor mai buni prieteni din vremea liceului.
c. Mama al cărei băiat vine în salonul de spital la 17.00, este acum la recoltarea analizelor de sânge.
d. Blocurile a cărui înălțime este de 45 de metri nu au fost consolidate, deși locatarii au făcut petiție la
primărie.
41. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. piuneze / pioneze, tulei / tuleie, veri / vere
b. grupaje / grupajuri, monezi / monede, ghinioane / ghinionuri
c. praze / prazi, infarcte / infarcturi, oceane / oceanuri
d. vise / visuri, noroace / norocuri, termeni / termene ?
42. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. săruturi / sărutări, tufișuri / tufișe, viori / vioare
b. pufuleți / pufulețe, șampoane / șamponuri, vizoni / vizoane
c. roți / roate, glaciații / glaciațiuni, transmisii / transmisiuni
d. defileuri / defilee, pervaze / pervazuri, ceaune / ceaunuri
43. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. cămine / căminuri, eclere / ecleruri, grăunți / grăunțe
b. noroace / norocuri, nivele / niveluri, castele / casteluri
c. palate / palaturi, căpșuni / căpșune, grădine / grădini
d. bande / benzi, succese / succesuri, arce / arcuri
44. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. carioci / carioce, torenți / torente, vulcani / vulcane
b. elani / elanuri, parbrize / parbrizuri, bascuri / băști
c. predestinări / predestinații, flageluri / flagele, hani / hanuri
d. bareme / baremuri, globi / globuri, succese / succesuri
45. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. coli / coale, monezi / monede, ochi / ochiuri
b. imnuri / imne, rampe / rămpi, găluște / găluști
c. puișori / puișoare, bareme / baremuri, nivele / niveluri
d. scânduri / scândure, vizoni / vizoane, tufănele / tufănici
46. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. cernelei, hienei, scânteiei
b. prefeței, luncii, nurorii
c. mamei, gecei, cumnatei
d. păpușei, zmeoaicei, zânei
47. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. păpușii, fetei, coalei
b. ceței, căciulii, lui Carmen
c. Anei, căpșunei, genții
d. lui Tatiana, chinezoaicei, copilei
48. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. preriei, saniei, copilului
b. copilei, cătinei, mătușei
c. feței, vazii, eșarfei
d. faianței, gresiei, ruginei
49. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
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a. luminei, mesei, epopeei
b. cârjei, ceții, oștii
c. armatei, oastei, învierii
d. mamei, fasolii, atmosferei
50. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. orchestrei, scenei, poeziei
b. coapsii, șuviței, mâinii
c. cărții, pielei, rochiei
d. pânzei, catedrei, canapelii
51. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. leptop, bodyguard, marketing
b. management, hacker, charter
c. chebap, aisberg, dizain
d. summit, desktop, reminișcență
52. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. diler, incompetență, altercație
b. business, cocktail, erbeg
c. a întreprinde, laptop, software
d. recordman, sprei, mass-media
53. Conține doar acorduri corecte seria:
a. ea insuși, copiii aceia, ele însele
b. doamnei aceea, el însuți, băieții ceilanți
c. acestor sportivi, aceiași antrenori, aceeași rochie
d. părinții noștri, acelaș volum, copiii voștri
54. Conține doar acorduri corecte seria:
a. voi însăți, ceilalți arbori, profesoara însăși
b. cealalntă fată, Mihai însăși, acei copii
c. aceleaș cuvinte, acele proverbe, celălalte cărți
d. fetele însele, aceiași băieți, prietenii noștri
55. Sunt corecte toate structurile cu nominale din seria:
a. al treisutelea, în clasa a patra, al șaselea
b. al douăzecelea, două aprilie, a douăsutea oară
c. douăzeci și unu, al treizecilea, a șaptea
d. a paișpea oară, al patrulea rând, treij de ori
56. Sunt corecte toate structurile cu nominale din seria:
a. al două sutelea, clasa a cincea, al treilea
b. a șasea, cinșpe, treizeci
c. patrusute, a șaișpea, a doua
d. treișpe, șapte zeci, al optulea
57. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
a. oc-e-an, ma-re, va-lu-ri
b. cu-lin-ar, gas-tro-no-mic, bu-că-tar
c. șco-lă-reș-te, e-lev, cre-ion
d. ma-chi-aj, sub-iect, mo-no-clu
58. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
a. eu-ta-na-sie-re, de-ma-chi-e-re, alie-na-re
b. co-bră, vi-pe-ră, șar-pe
c. in-a-dec-vat, im-pr-o-priu, co-la-te-ral
d. clar-viz-iu-ne, co-mu-ni-ca-re, ki-lo-me-tr-u
59. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
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a. co-pi-lă-ros, in-fan-til, pu-e-ril
b. mă-nă-s-ti-re, căl-ugă-resc, re-li-gios
c. co-țo-fa-nă, buf-ni-ță, vră-bi-uță
d. țe-săt-ură, cir-cu-lar, ve-hem-ent
60. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:
a. îm-pin-ge, a-tin-ge, tra-ge
b. in-te-gra-me, des-cua-ma-re, ac-nee
c. e-pi-de-mio-log, co-nsti-tu-ent, vul-ca-nic
d. te-res-tru, răsti-gni-re, cu-lmi-nant
61. Sunt defective de plural toate cuvintele din seria:
a. făină, echipă, maioneză, electronică
b. foame, cacao, miere, aloe
c. fizică, hrean, matematică, bunătate
d. amoniac, azot, nișă, năvod
62. Sunt defective de plural toate cuvintele din seria:
a. haz, lentilă, aracet, piele
b. teamă, paradis, pericol, nectar
c. metal, navă, secară, nerv
d. usturoi, aur, sânge, cinste
63. Sunt defective de plural toate cuvintele din seria:
a. miere, fotbal, creștinism, tenis
b. poveste, aur, cinste, haz
c. copilărie, argint, miez, nucleu
d. bronz, ciment, cărămidă, brânză
64. Sunt defective de singular toate cuvintele din seria:
a. aragaz, bicicletă, pantaloni
b. șale, ochelari, aplauze
c. etaje, icre, pești
d. pantofi, cartofi, bame
65. Sunt defective de singular toate cuvintele din seria:
a. București, câlți, zori
b. Dâmbovița, icre, raci
c. sete, Iași, tăiței
d. țărănime, moaște, grămezi
66. Sinonimele cuvintelor "exhaustiv" și "intransigent" se regăsesc în seria:
a. total, cinstit
b. expansiv, hotărât
c. complet, încăpățânat
d. integral, neîngăduitor
67. Sinonimele cuvintelor "echitabil" și "lizibil" se regăsesc în seria:
a. just, citeț
b. echidistant, forestier
c. suspect, hilar
d. timid, iscusit
68. Sinonimele cuvintelor "asentiment" și "sciziune" se regăsesc în seria:
a. dezacord, șanț
b. ostilitate, criză
c. consimțământ, ruptură
d. fără sentimente, slugărnicie
69. Sinonimele cuvintelor "bravură" și "cuviincios" se regăsesc în seria:
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a. vitejie, bărbăție; decent, politicos
b. apreciere, valorificare; cuvios, credincios
c. maturizare, creștere; perfecționist
d. curaj, clar
70. Sinonimele cuvintelor "nociv" și "precept" se regăsesc în seria:
a. vehement, impetuos; normă, regulă
b. dăunător, negativ; învățătură, regulă
c. contraindicat, nerecomandat; precedent, anterior
d. pernicios, vătămător; precis, exact
71. Nu conține perechi de antonime seria:
a. perfect / imperfect; fățarnic / ipocrit; revoltă / răscoală
b. nealterat / nestricat; cinstit / onest; insolență / impertinență
c. forță / putere; noroc / ghinion; succes / reușită
d. meci / partidă; harnic / muncitor; moral / imoral
72. Sinonimele cuvintelor "exhaustiv" și "intransigent" se regăsesc în seria:
a. prolog / epilog; istovit / epuizat; echitate / dreptate
b. compasiune / milă; implozie / explozie; lacom / generos
c. trivial / vulgar; vindicativ / răzbunător; sacru / profan
d. neînduplecat / neîngăduitor; iscusit / dibaci; complet / integral
73. Conține și perechi de antonime seria:
a. nobil / josnic; epuizat / neistovit; majorare / creștere
b. leneș / indolent; permis / acceptat; a escalada / a urca
c. obraznic / insolent; advers / opus; fățărnicie / ipocrizie
d. vrednic / zelos; efemer / trecător; noimă / înțeles
74. Conține numai perechi de antonime seria:
a. înțelegător / binevoitor; facil / ușor; decisiv / hotărâtor
b. jertfă / sacrificiu; sever / exigent; ofensă / jignire
c. salină / ocnă; sinceritate / onestitate; ramolit / senil
d. static / dinamic; greu / ușor; pesimism / optimism
75. Conține numai structuri pleonastice seria:
a. vestigii trecute; a urca în sus; a relua din nou
b. a urca pe munte; a rămâne în continuare; a ecraniza o poveste
c. hemoragie de sânge; a poposi acolo; conducere managerială
d. a dăinui în memoria lor; a îngheța de frig; a reveni aici
76. Conține numai structuri pleonastice seria:
a. blocadă economică; marcă înregistrată; linii directoare
b. scrisoare deschisă; dramă pasională; contrabandă ilegală
c. a cere o solicitare; a auzi cu propriile urechi; abuz exagerat
d. biografia vieții; mărturie mincinoasă; pilot automat
77. Conține numai structuri pleonastice seria:
a. materie primă; serviciu divin; cerneală simpatică
b. aversă de ploaie; lihnit de foame; amploare mare
c. teatru de operații; tren de aterizare; undă verde
d. barieră naturală; revoluție industrială; perioadă scurtă
78. Conține și structuri pleonastice seria:
a. ceas solar; tren personal; inteligență artificială
b. linie tehnologică; centru de greutate; gol de aer
c. maestru de ceremonie; arbore genealogic; consiliu de administrație
d. mulțime vidă, regim preferențial; unanimitate deplină
79. Enunțul fără nicio greșeală este:
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a. Șia pus un fermuar nou la rochie.
b. A-u luat măsuri eficaci pentru a evita suprizele neplăcute.
c. Am venit ca și prieten la tine.
d. Dragile mele prietene m-au susținut în acel moment dificil.
80. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. Este unul din cei mai buni studenți din facultatea noastră.
b. Proprii săi prieteni l-au dezamăgit.
c. Să fi fost anunțat, ași fi venit și eu la teatru.
d. Ne se merită să primim acest premiu.
81. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. A fost mirată să vadă la muzeu atât de mulți turiștii.
b. N-am decât un frate.
c. Trei miniștrii au fost interpelați ieri.
c. A fost numit ca și consilier al directorului general.
82. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. Președinția a clarificat situația în ultimul comunicat de presă.
b. A testat multe monstre de ruj până l-a ales pe acesta.
c. Destui de mulți au scris comentarii pe pagina lui de Facebook.
d. Mi-ar pare bine să ne viziteze în această vară.
83. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. După ce a fost la medic pentru consultare, a fost nevoit să înceapă tratamentul.
b. Era o deferență de preț considerabilă între cele două produse.
c. Fusese atât de speriată de ultimul seizm, încât avusese nevoie să meargă la psiholog.
d. Prezenta simptome de afecțiune cardiacă.
84. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. Ardei, ridichii, roșii, pătrunjel: făcuse o salată delicioasă!
b. Pentru prepararea acelei prăjituri avea nevoie de foietaj.
c. Mai avea două săptămâni până să finalizeze proiectul.
d. Onduleele coafurii ei erau de-a dreptul spectaculoase.
85. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. Acel dineu a fost o mare surpriză pentru toți concurenții.
b. Regimul bogat în grăsimi și viața sedativă sunt factori care influențează apariția bolilor
cardiovasculare.
c. Este adevărat că primise propunerea lui cu șcepticism, dar era târziu să se răzgândească.
d. Tot divulga de la subiect, încât nu mai puteam să urmăresc ce voia sa îmi zică.
86. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. După acea primire glaciară, nu voia sa mai știe nimic de ei.
b. Era doar o absență temporală, dar le era frică să nu devină definitivă.
c. În tratativele cu angajații, managementul a făcut decât câteva concesii.
d. Personajul din acest film este, totuși, o ficțiune.
87. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. S-a angajat casier la supermarketul din sudul orașului nostru.
b. Refuză tot ce este impuls de profesori.
c. Mortalul este un material important de legătură între cărămizi la orice construcție.
d. Lignit de foame, nu știa încotro să se îndrepte.
88. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. Prin negocieri, s-a ajuns la consemn, dar acest lucru nu garanta că neînțelegerile nu aveau să
reapară.
b. Scria de zor la un comentariu literal, dar tot nu era mulțumit de forma finală a acestuia.
c. Se poartă familiar cu toți invitații.
d. Trăia solidar în mijlocul acelei păduri îndepărtate.
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89. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. La conferință, a prezentat o comunicație apreciată de toți oamenii de știință prezenți în sală.
b. Folosindu-l, și-a dat seama că aparatul de epilat era funcțional.
c. Era alergic la multe leguminoase, inclusiv la arahnide, așa că se ferea să mănânce orice desert
care le-ar fi putut conține.
d. Modelatorul dezbaterii părea stăpân pe situație.
90. Enunțul fără nicio greșeală este:
a. În cartea sa, evocă frumoșii ani ai adolescenței.
b. Avea un copac riguros în centrul grădinii.
c. Se uita uimit la șamanul aflat în tranșă.
d. Mâinile murdare sunt un focal de infecție.
91. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. dute!; vino!; nu apari
b. să mergem; se dilatează; eu veneam
c. tu vroiai; el venise; noi creăm
d. să batem; să reducem; fă!
92. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. el cusea; el dădea; el dormea
b. el v-a merge; ei afișează; el înșală
c. tu ții; să vii; el voia
d. ei miroase; v-ă adunați; veni-ți
93. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. ele trebuiesc; ei vine; să mergeți
b. tu ai plâns; eu veneam; ei adunau
c. mă apțin; voi ve-ți avea; eu veniși
d. mă rușinași; reface!; scriți!
94. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. jelui-m-aș; m-au văzut; s-au anunțat
b. jeluim-aș; vă acopăr; veniți!
c. fi-ți cuminți!; s-au ignorat; să sosească
d. i-a dezbinat; aș fii dezaprobat; s-a dezghețat
95. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. vei alerga; dă-i cartea!; ne-a chemat
b. a-ș scrie; îndură-te!; vino!
c. vin-o! adu-o! noi facem
d. le-au desumflat; noi făcem; nu te închina!
96. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. să-l adăpe; a-ș degivra; ducăse!
b. voi veniserăți; ași încerca; el creează
c. să atenuiăm; vorbi-ți mai tare! arză-l focul!
d. noi fusesem; veți înota; voi fi știut
97. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. el se cocoțează; lasăl! vei veni!
b. să greșească; veni-i-ar sorocul!; ne-am instalat
c. ați fii rămas; a-i sosit; noi cântasem
d. tu veni-și; eu am cumpărat; să ne revanșăm
98. "Carpe diem!" înseamnă:
a. carpetă
b. bucură-te de moment!
c. maxima zilei
d. toată viața
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99. "Modus vivendi" înseamnă:
a. mod de viață
b. a trăi modest
c. a vedea modest
d. a trăi în stil mare
100. "Nota bene" înseamnă:
a. trăiește bine!
b. notează bine!
c. note bune
d. poftă bună!
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