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ATENTIE: Este INTERZIS sa dai mai 
departe aceasta lectie! 

 
Daca ai obtinut aceasta lectie din alta parte decat de la 
http://www.euroconcurs.ro, atunci ai o copie ilegala.  
 
Te rog ajuta la combaterea criminalitatii pe Internet si instiinteaza-ma 
la aceasta adresa: info@euroconcurs.ro 
 
© Euroconcurs  
 
TOATE DREPTURILE REZERVATE. Nici o parte din aceasta lectie nu poate fi reprodusa sau transmisa sub nici 
o forma, electronica, mecanica, foto copiata sau prin orice alt mijloc de stocare al informatiei fara acordul in 
scris, datat si semnat al autorului. 
  
AVERTISMENT/NOTIFICARI JURIDICE: 
Informatia prezentata aici reprezinta viziunea autorului la data publicarii acesteia. Deoarece informatia se 
schimba cu o viteza foarte mare, autorul isi rezerva dreptul sa modifice sau sa actualizeze opiniile sale in 
functie de noile schimbari. Textele cuprinse in aceasta lectie au ca scop doar informarea cititorului despre ce 
presupun testele de rationament verbal care se sustin in etapa de pre-selectie EPSO. Chiar daca ne-am straduit 
sa verificam toate informatiile furnizate in aceasta lectie, autorul nu-si asuma vreo responsabilitate pentru 
erori, informatii inexacte sau omisii.  
 
 

Daca ai intrebari suplimentare despre ce inseamna testele de 
rationament verbal le poti trimite pe e-mail la info@euroconcurs.ro. 
Desi nu putem sa raspundem la orice e-mail individual, promitem sa 
citim orice intrebare si sa-ti oferim raspuns in lectiile si bonusurile ce 
vor urma. 
 
Scopul acestui material este de a te familiariza cu ce reprezinta testele 
de rationament verbal. Sugestia este sa rezolvi mai intai testele contra-
cronometru si apoi sa verifici raspunsurile corecte.  
 
Retine: Exerseaza! Exerseaza! Exerseaza! 
 
Mult succes! 
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Model test rationament verbal nr. 1 
 
Atacurile de cord sunt o cauza majora de deces atat pentru barbati cat 
si pentru femei, pe intreg globul. Factorii de risc sunt existenta unei 
boli cardiovasculare, varsta inaintata, fumatul, concentratia crescuta in 
sange a anumitor grasimi – cum ar fi colesterolul, diabetul, 
hipertensiunea arteriala, consumul excesiv de alcool, consumul 
anumitor droguri si un stres cronic ridicat. Printre testele disponibile 
pentru identificarea leziunilor miocardului se numara 
electrocardiograma (ECG), radiografia toracelui si numeroase teste de 
sange. Tratamentul imediat in suspiciunea de infarct include 
administrarea de oxigen, aspirina sau nitroglicerina. In cazul pacientilor 
cu blocaje multiple si care sunt relativ stabili, sau in anumite situatii de 
urgenta, bypass-ul coronarian poate fi de asemenea o optiune. 
 
Care afirmatie este corecta? 
 
A. Numarul deceselor datorita infarctului de miocard poate fi redus 
daca tratamentul se incepe imediat. 
B. Consumatorii de droguri sunt un grup de risc distinct datorita 
nivelului crescut de colesterol in sange. 
C. O radiografie de torace va identifica cu certitudine existenta unui 
infarct. 
D. Pacientii instabili cu infarct de miocard nu pot fi supusi unui bypass 
coronarian. 
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Model test rationament verbal nr. 2 
 
Erasmus cunostea foarte putin orasul Rotterdam, pe care il parasise 
impreuna cu mama lui la varsta de patru ani, ducandu-se la Gouda, 
apoi la Deventer, si in care nu avea sa se mai intoarca niciodata. Cand 
legendarul capitan Frans a cucerit orasul in timpul ultimei confruntari 
armate din 1488, Erasmus era deja în drum spre Bois-le- Duc, unde – 
in mare masura impotriva vointei sale – fusese acceptat ca si calugar si 
fusese indreptat spre viata monahala. Ca secretar al episcopului 
Hendrik van Bergen din Cambrai, a mers la Paris, unde a studiat 
literatura clasica greaca si latina si a intrat in contact cu inceputurile 
umanismului. 
 
Care afirmatie este corecta? 
 
A. Dupa ce Rotterdam a fost capturat de legendarul capitan Frans, 
Erasmus a mers la Bois-le-Duc, unde a intrat la manastire. 
B. De la Rotterdam, Erasmus a mers la Gouda si apoi direct la Bois-le-
Duc, si, in cele din urma, la Paris, unde a descoperit umanismul. 
C. Dupa ce a parasit Rotterdam-ul la varsta de patru ani, Erasmus s-a 
intors acolo abia dupa ce a devenit secretarul episcopului Hendrik van 
Bergen. 
D. Erasmus a devenit calugar in timp ce se afla la o manastire din Bois-
le-Duc, unde a trait dupa ce a parasit orasul Deventer. 
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Model test rationament verbal nr.3 
 

Necesitatea de a limita orice suferinta a animalelor pe parcursul transportarii lor 
pe distante lungi este un obiectiv important pentru Comisia Europeana. Timpul 
alocat transportului, experienta soferului mijlocului de transport, locul de 
stocare, marimea locului de stocare, standardele mijlocului de transport si de 
manevrare a obiectelor sunt factori semnificativi care contribuie la bunastarea 
animalelor. Comisia considera ca in acest moment timpul maxim alocat 
transportului de animale este prea ridicat si necesita o revizuire substantiala. 
Raportul Comitetului Stiintific pentru Sanatatea si Bunastarea Animalelor 
publicat in martie 2003 furnizeaza bazele stiintifice pentru modificarea 
standardelor mentionate. Acestea nu recomanda o calatorie de maximum opt 
ore pentru un transport de animale. In schimb recomanda o reducere a 
numarului maxim de transporturi existente in acest moment.  

 
 

Q1: Care este cel mai important factor care contribuie la inrautatirea situatiei 
animalelor in timpul transportarii lor?  

a) Durata transportului  
b) Locul de stocare  
c) Marimea locului de stocare  
d) Nu se ofera nici o informatie despre importanta acestor factori  

 
Q2: Care este in acest moment timpul maxim alocat pentru transportul 
animalelor?  

a) 8 ore pe zi 
b) 8 ore pentru un singur transport  
c) Mai mult de 8 ore  
d) Imposibil de spus  

 
Q3: Care afirmatie este corecta? 

a) Unul din factorii cheie pentru bunastarea animalelor in timpul 
transportarii lor este experienta soferului mijlocului de transport.  

b) Vehiculele care nu corespund standardelor pot avea un efect 
semnificativ asupra bunastarii animalelor in timpul transportarii lor. 

c) S-a demonstrate stiintific ca un transport de 8 ore are un efect negativ 
asupra sanatatii si bunastarii animalelor.  

d) Pentru sporirea bunastarii animalelor in timpul transportarii lor, Comisia 
Europeana propune introducerea unui timp maxim de calatorie pentru 
acestea.  
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Model test rationament verbal nr. 4 
 
 
In zilele noastre turismul ia de multe ori forma unei mari concentrari de 
turisti care merg in aceeasi destinatie, mai ales in timpul verii. Sunt de 
mult apuse zilele cand turistii erau multumiti numai de soare, mare si 
nisip; turistii moderni se asteapta acum sa participe la multiple 
activitati si experiente variate. In acelasi timp, localnicii sunt foarte 
dornici sa-si pastreze propria identitate, mediul inconjurator si sa-si 
tina mostenirea culturala, istorica si naturala departe de impactul 
turismului necontrolat. Managementul integrat al calitatii (IQM- 
Integrated Quality Management) ofera oportunitatea de a activa in trei 
directii: sa ajute la pastrarea identitatii populatiei locale, sa protejeze 
mediul inconjurator si sa promoveze dezvoltarea economica. Prin 
oferirea unei experiente unice si deosebite vizitatorilor, managementul 
integrat al calitatii garanteaza satisfactia si loialitatea acestora.  
 

   Q1: Care afirmatie este corecta? 

a) Doar vara se intalneste o concentrare ridicata a turistilor care 
merg in aceeasi destinatie.  

b) Localnicii simt nevoia de a se proteja de impactul potential al 
turismului necontrolat asupra identitatii lor, mediului 
inconjurator, traditiilor culturale si naturale. 

c) Soarele si marea nu mai constituie o atractie pentru turistii 
moderni.  

d) Managementul integrat al calitatii (IQM) garateaza dezvoltarea 
economica si protejarea mediului inconjurator.  
 

Q2: Cine poate beneficia de managementul integrat al calitatii 
(IQM- Integrated Quality Management)?  
a) Localnicii, dar nu si mediul inconjurator. 
b) Localnicii, insa nici mediul inconjurator si nici turistii.  
c) Localnicii, mediul inconjurator, turistii. 
d) Niciuna dintre variantele de mai sus. 
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Model test rationament verbal nr. 5 
 
Initiativele Comisiei Europene sunt indreptate spre mobilizarea atat a 
sectorului public cat si a celui privat pentru accelerarea folosirii 
tehnologiilor multimedia si Internetului pentru invatare in toata Europa. 
Ca urmare a “Summit-ului European Dotcom” organizat la Lisabona in 
martie 2000, Comisia Europeana a realizat un document intitulat “E-
learning-ul: noul design al educatiei de maine”. Acest document face 
parte dintr-un plan de actiune mult mai elaborat despre eEurope care a 
fost aprobat in iunie 2000. Scopul initiativelor e-learning este de a 
incuraja dezvoltarea unei infrastructuri de calitate ridicata la costuri 
rezonabile, de a dezvolta programe de training si de a stimula 
invatarea prin metode digitale si de a intari cooperarile la nivelurile 
local, regional si european intre toate sectoarele implicate, de la scoli, 
companii de training la furnizori de echipamente, continut si servicii.  
 

Q1: Care este unul dintre obiectivele cele mai importante ale 
initiativei europene de e-learning?  

a) Sa ofere o infrastructura de calitate ridicata cu orice pret.  

b) Sa organizeze programe de training care sa limiteze invatarea prin 
metode digitale.  

c) Sa implementeze initiative de eGuvernare pentru Comisia 
Europeana  si guvernele statelor membre UE. 

d) Sa incurajeze colaborarea intre toate sectoarele care sunt 
implicate in initiativa europeana de e-learning.  

 
Q2: In ce a an a inceput proiectul european de eLearning? 

a) Martie 2000 

b) Intre martie 2000 si iunie 2000  

c) Iunie 2000  

d) Imposibil de spus  
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Raspunsuri corecte 
 
Test rationament verbal nr. 1 
 
A. Deoarece infarctul de miocard conduce la deces intr-un interval de 
timp relativ scurt de la instalarea sa, tratamentul imediat are ca scop 
reducerea riscului de deces. Acest raspuns este corect. 
 
B. Drogurile si colesterolul sunt factori de risc distincti. Nu exista in 
enunt o corelatie de tip cauza-efect, asa cum reiese din raspunsul B. 
Acest raspuns este gresit. 

 
C. Radiografia de torace este unul din numeroasele teste care se fac 
in cazul unei suspiciuni de infarct. „Certitudinea” nu reiese din enunt, 
fiind o notiune nou inclusa. Raspunsul C este gresit. 

 
D. Enuntul spune ca se face bypass in doua situatii: (1) pacientii cu 
blocaje multiple si relativ stabili si (2) anumite situatii de urgenta. Ca 
urmare, exista posibilitatea unui pacient instabil si care eventual sa 
reprezinte o urgenta; acesta poate fi deci subiectul unei interventii de 
bypass. Deoarece raspunsul D exclude aceasta posibilitate, este 
gresit. 

 
 
Test rationament verbal nr. 2 
 
Raspunsul corect se identifica prin analiza cronologica a informatiei din 
enunt. La momentul cuceririi orasului Rotterdam, Erasmus “era deja in 
drum spre…”, deci nu ajunsese inca la Bois-le-Duc. Raspunsul A este 
corect.  
 
Raspunsul B este gresit, acesta omitand orasul Deventer. Erasmus 
plecase din Rotterdam la 4 ani, si nu s-a mai intors acolo niciodata. 
Deci raspunsul C este gresit.  
 
Raspunsul D este corect partial, din enunt intelegandu-se ca el si-a 
petrecut restul vietii la Paris, nu la Bois-le- Duc. 
 
Avem astfel un raspuns corect – A, doua raspunsuri gresite (B si C) si 
unul partial corect (D). 
 



Euroconcurs  – Teste de Rationament Verbal 
 

Test rationament verbal nr. 3 
 
Q1: D 
 
Q2: D 
 
Q3: B 
 
Test rationament verbal nr. 4 
 
Q1: B 
 
Q2: C 
 
Test rationament verbal nr. 5 
 
 
Q1: D 
 
Q2: D 
 
 
 
Sugestie: Avand in vedere ca testul de rationament verbal din 
cadrul CBT este contra-cronometru (20 de Q in 35 de min- deci 
ai 1 minut si 75 secunde pentru o intrebare) te sfatuim sa te 
cronometrezi pentru toate cele 5 teste prezentate mai sus!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 


