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Instructaj - Test de evaluare a abilităților lingvistice și de 

raționament (EALR) 
 

Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (EALR) conține 80 de itemi, 

grupați în 3 secțiuni, structurați astfel: 30 de itemi de vocabular (cu câte 4 variante de răspuns), 

30 de itemi de raționament analogic (cu câte 4 variante de răspuns), 17 itemi de raționament 

inductiv (fără variante de răspuns) și 3 itemi speciali de excelență. Fiecare item valorează 0,1 

puncte. Se acordă 2 puncte din oficiu. Sarcina candidaților este de a găsi și a alege răspunsul 

corect pentru fiecare întrebare. 

Fiecare secțiune vizează alt aspect cognitiv, prin urmare și sarcina va fi diferită. 
 

Secțiunea A vizează vocabularul candidatului și cuprinde 30 de întrebări. Candidații 

trebuie să citească cuvântul din stânga și să încerce să găsească termenul care este cel mai 

apropiat ca sens de acesta din lista de patru cuvinte date pe același rând. În capătul superior al 

listei se află litera care corespunde cuvântului ales. Această literă va trebui însemnată cu „X” pe 

foaia de răspuns. 

Exemplu: 

  A B C D 

A00 Tentativă Reușită Încercare Eșec Greșeală 

A99 Opinie Opunere Circumstanță Întrebare Părere 

 

În cazul întrebării A00, termenul cel mai apropiat cuvântului „tentativă” este „încercare”. 

Prin urmare, răspunsul corect este B. Această literă va trebui însemnată cu „X” pe foaia de 

răspuns în dreptul numărului corespunzător întrebării. Pentru întrebarea A99, cuvântul cel mai 

apropiat ca sens termenului „opinie” este „părere”, răspunsul corect fiind D. 
 

Secțiunea B vizează raționamentul analogic prin 30 de întrebări. Candidații vor trebui să 

identifice care dintre termenii dați se potrivește cu propoziția menționată, astfel încât aceasta să 

aibă sens din punct de vedere logic. 

Exemplu: 

B00 Haina este pentru om ceea ce ………. este pentru carte. 
 

A) Stiloul                   B)Caietul         C) Coperta             D) Pagina 

B99 1234 este pentru 6789 ceea ce ABCD este pentru: 
 

A) FGHI                     B)GHIJ                    C)EFGH                          D)HIJK  

 

      A     B      C    D 

A00 Tentativă  Reușită Încercare Eșec Greșeală 

A99 Opinie  Opunere Circumstanță Întrebare Părere 

      A     B      C    D 

A00 Tentativă  Reușită Încercare Eșec Greșeală 

A99 Opinie  Opunere Circumstanță Întrebare Părere 

      A     B      C    D 

A00 Tentativă  Reușită Încercare Eșec Greșeală 

A99 Opinie  Opunere Circumstanță Întrebare Părere 
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Pentru întrebarea B00, haina învelește omul la fel cum coperta învelește cartea. Prin 

urmare, răspunsul corect este C. Această literă va trebui însemnată cu „X” pe foaia de răspuns în 

dreptul numărului corespunzător întrebării. La întrebarea B99, în prima parte a propoziției este 

exprimat un șir de cifre care continuă să crească, sărind peste cifra 5. Răspunsul va cuprinde un 

șir de litere care se continuă din cel precedent, sărind peste a 5-a literă a alfabetului, care este E. 

Astfel, răspunsul corect este A. 
 

Secțiunea C vizează raționamentul inductiv și cuprinde 17 întrebări. Candidații trebuie să 

găsească cifra sau litera (sau grupul de cifre/litere) care continuă șirul dat. Răspunsul va trebui 

scris pe foaia de răspuns. 

Exemplu: 
 

C00  

C99 

 
În cazul întrebării C00, putem identifica că fiecare element din șir reprezintă suma dintre 

numărul precedent și 3. Astfel, răspunsul corect va fi 13, acesta fiind numărul cu care se continuă 

șirul conform regulii deduse. Acest număr trebuie scris pe foaia de răspuns în dreptul numărului 

corespunzător întrebării. Pentru întrebarea C99, răspunsul este format din două litere. 

Identificăm că prima literă este continuarea șirului „A, B, C, D”, iar cea de-a doua reprezintă 

continuarea șirului „D, E, F, G”. Prin urmare, răspunsul corect care continuă șirul dat este EH, care 

se va nota pe foaia de răspuns. 

 

La cele 3 secțiuni anterior prezentate se adaugă 3 itemi speciali de excelență. 
 

 Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Nu există întrebări cu mai multe variante 

de răspuns corecte sau fără niciun răspuns corect. Itemii care vor avea mai multe răspunsuri 

bifate nu vor fi punctați. 

 Foile de răspuns nu pot fi înlocuite în cazul unor greșeli, astfel că vă rugăm să completați 

cu maximă atenție răspunsurile.  

În cazul întrebărilor de la secțiunile A și B, în cazul care ați bifat pe foaia de răspuns o 

variantă de răspuns, iar apoi doriți să o modificați, veți bifa o altă variantă de răspuns, iar în stânga 

numărului întrebării, pe același rând, veți nota litera răspunsului care doriți să fie luat în 

considerare la corectare. 

În cazul întrebărilor de la secțiunea C, dacă ați notat pe foaia de răspuns un răspuns pe 

care apoi doriți să îl modificați, îl veți tăia cu o linie și veți nota lângă răspunsul care doriți să fie 

luat în considerare la corectare. 
 

Mult succes      ! 

1 4 7 10        .... 

AD BE CF DG       .... 
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