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A. Sarcină de vocabular  

Identificați răspunsul care este cel mai apropiat ca înțeles de cuvântul dat și treceți litera 

corespunzătoare acestuia pe foaia de răspuns. 

1. Reclamație 
a) soluţie; b) plângere; c) document; d) aviz. 

2. Constrângere 
a) obligare; b) flexibilitate; c) inducţie; d) deducţie. 
 
3. Raționament 
a) eseu; b) rezonabil; c) judecată; d) expunere. 
 
4.  Opresiune 
a) asuprire; b) bunăstare; c) condamnare; d) omisiune. 
 
5. Uniune 
a) asociere; b) conformitate; c) dezbinare; d) uniform. 
 
6. Disjungere 
a) conexiune; b) intersecţie; c) derivare; d) separare. 
 
7. A dispune 
a)  a decide; b) a acţiona; c) a discuta; d) a negocia. 
 
8. A anula 
a) a stimula; b) a desfiinţa; c) a modifica; d) a altera. 
 
9. Aleatoriu 
a) întâmplător; b) programat; c) calculat; d) arondat. 
 
10. Răspundere 
a) întrebare; b) responsabilitate; c) referendum; d) acțiune. 
 
11. Tardiv 
a) întârziat; b) potrivit; c) tacit; d) scadent. 
 
12. Hotărâre 
a) afirmaţie; b) recenzie; c) discurs; d) decizie.  
 
13. Rezervă 
a) reținere; b) reușită; c) remitere; d) reprezentare. 
 
14. Împrejurare 
a) compensare; b) conlucrare; c) circumstanţă; d) condiționare. 
 
15. A preschimba 
a) a transforma; b) a cere; c) a prevesti; d) a prelua. 
 



B. Sarcină de raționament analogic 
 

Care dintre expresiile de mai jos se potrivește cel mai bine ca propoziția să fie logică? Treceți litera 
corespunzătoare acesteia pe foaia de răspuns. 
 
 
16. Biblioteca este pentru cititor ceea ce ____ este pentru împrumutat. 

a) librăria  b) banca  c) moneda  d) contractul 
 
17.  ____ este pentru companie ceea ce comandantul este pentru vas. 

a) secretarul b) funcţionarul  c) biroul  d) directorul 
 
18.  Părţile sunt pentru contract ceea ce soţii sunt pentru ____. 

a) căsătorie b) notar   c) avocat   d) socri 
 
19. Centrul de reeducare este pentru infractorul minor ceea ce _____ este pentru infractorul major. 

a) închisoarea  b) ospiciul  c) garnizoana d) hotelul  
 
20. Ingredientele sunt pentru bucătar ceea ce cărămizile sunt pentru_____. 

a) urbanist  b) proprietar  c) arhitect  d) zidar 
 

21.  Gradele sunt pentru temperatură ceea litrul este pentru _____ . 
a) distanţă  b) timp   c) masă   d) volum 

 
22.  Chibritul este față de brichetă ceea ce creionul este față de _____. 

a) discurs  b) muzică  c) pix  d) editură 
 
23.  Schimbarea este pentru societate ceea ce _____ este pentru Constituţie. 

a) interpretarea  b) adoptarea c) revizuirea  d) caducitatea 
 
24. Cititorul este pentru roman ceea ce _____ este pentru piesa de teatru. 

a)  spectatorul b) autorul c) regizorul d) scenograful 
 
25. Salariul este pentru angajat ceea ce _____ este pentru avocat. 
 a) roba  b) onorariul c) clientela d) cabinetul 
 
26. Curentul electric este pentru bec ceea ce ____ este pentru maşină. 
 a) şoferul  b) volanul c) motorul d) benzina 
 
27. ____ este pentru schi ceea ce marea este pentru înot. 
 a) cabana  b) pârtia  c) pădurea d) avalanşa 
 
28. Asistentul este pentru medic ceea ce ____ este pentru judecător. 
 a) consilierul b) procurorul c) funcţionarul d) grefierul 
 
29. Marmura este pentru _____ ceea ce pânza este pentru croitor. 
 a) sculptor b) critic  c) artă  d) sculptură 
 
30.  Parlamentarii sunt pentru _____ ceea ce reprezentantul este pentru reprezentat. 
 a) cetăţeni b) guvern  c) DNA  d) justiţie 

 
C. Sarcină de raționament inductiv  

Care este următorul element din șirul dat? Treceți litera corespunzătoare acesteia pe foaia de 
răspuns. 
 
31.    

6 8 10 12 ___ 
  a) 22  b) 14 c)20 d) 18 

 
 
32. 



  2 4 8 16 ___ 
  a) 30 b) 33 c) 32  d) 96 
 
 
33. 
  777 666 555 444 ___ 
  a) 333 b) 222 c) 433 d) 888 
 
34. 
  200 195 185 170 ___ 
  a) 150 b) 155 c) 250 d) 145 
 
35.    

ordin (5) regulament (10) proces(6)     infractor (9)   pedeapsă (___) 
  a) 3 b) 4 c) 7 d) 8 
 
36. 
  BA DC    FE HG          ___ 

a) HI b) JI c) JH d) JG 
 

37. 
   

7 35 175 875 ___ 
  a) 3275 b) 4375 c) 125 d) 2825 
 
38. 
   

11 16 21 26 ___ 
  a) 28 b) 34 c) 31  d) 41 
 
39.  
  AB AD AG AK ___ 

a) AL b) AN  c) AP d)BA  
 

40.  
  RE RD RC RB  ___ 
  a) RA b) AR c) RS d) RF 
 
41.   

13 16 19 22  ___ 
a)18 b) 26  c) 25    d)23     

 

42.    
5 50  500  5000 ___ 
a) 50000   b) 500000   c) 1500   d) 2500   

 
43.     

46 42 37 31 ___ 
a) 24 b) 22  c) 30  d) 34   

 
 
44.    

joi (1)       miercuri (2)  sâmbătă (3)  duminică (4) vineri(___) 
a) 4 b) 2  c) 3 d) 5  

 
45. 

20  30 50 80 ___ 
  a) 120 b) 100 c) 90 d) 150 

 


