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Cheia exerciţiilor 
 

U1: 2. distanţei; oceanului; ţării; a precipitaţiilor; ţării; a reliefului; climei; a solului; a vegetaţiei; 

aşezărilor; ale naturii; Dunării; păsărilor; al peştilor. 4.b. Relieful are trei mari etaje, bine diferenţiate. 

c. România are trei zone de vegetaţie. d. România are încă una dintre cele mai bogate şi variate faune 

din Europa. e. România avea la 1 ianuarie 1998 o populaţie de 22.526.096 de locuitori.  

 

U2: 1. postmodernism, bilingvism, trilingvism, cvadrilingvism, ortodoxism. 2. a româniza, a maghia-

riza, a germaniza, a islamiza. 3. sângerete unguresc, cârnaţi şvăbeşti, zacuscă bulgărească, brânzeturile 

franţuzeşti, pastele italieneşti, mâncărurile arăbeşti.  

 

U3: 3. Clujul = oraşul/municipiul Cluj; Bucureştiul = oraşul /municipiul Bucureşti; Răşinarii = satul 

Răşinari; valea Rinului = valea fluviului Rin; valea Mosellei = valea râului Moselle; Brukenthal-ul = 

Muzeul Brukenthal. 4. care s-a răspândit; care este situat; care s-a păstrat. 5.a. ... un adevăr dezvăluit 

de Radu Cristian; b. împrejurări înlănţuite în chip fericit; c. Complexul Balnear Ocna Sibiului, refăcut 

în întregime...; d. ... o tradiţie păstrată cu sfinţenie... 

 

U4: 3. b. Satele săseşti străvechi şi masive... c. Ferestrele înalte ale caselor săseşti... d. Ferestruicile 

joase ale caselor româneşti ... 4.b. Acest inutil al caselor româneşti trădează un simţ artistic de care e 

foarte departe casa săsească. Ea are la temelie mai mult o concepţie etică decât estetică despre rosturile 

vieţii. c. Satele româneşti s-au născut parcă din inspiraţia capricioasă a naturii înseşi Ele sunt situate în 

mijlocul naturii. 6.a. Casele săseşti stau una lângă alta: ele formează un singur mare zid către stradă, 

sunt severe şi au ferestre înalte care nu îngăduie priviri din afară şi poartă convenţional pe frontispiciu 

o maximă biblică. b. Avem monumente neştiute datorite tuturor neamurilor care trăiesc pe acest 

pământ. c. Monumentul este un bastion solid, încrustat ici-colo de ornamente sobre, care îşi scot tot 

efectul din mozaicarea blocurilor de piatră. 

 

U5: 4. Avocatul povesteşte că venea dinspre munte, cu maşina şi că la vreo zece kilometri înainte de 

Sibiu, a rămas în pană. Cum nu era drum circulat, nu trecea nimeni ca să-i remorcheze maşina. Într-un 

târziu, a zărit apropiindu-se un car cu fân. Când a ajuns în dreptul lui, s-a adresat ţăranului care mâna 

caii. 5. Mamiţa; Mam’Mare; Tanti; Mamiţa; procopsit; mititel; urât; domni; soră; puişor; Goe; puişor; 

ţaţă; Maică.  
 
U6: 3. sînt/sunt, sîntem/suntem, sînteţi/sunteţi, pînă/până, vîrtej/vârtej, adînc/adânc, decît/decât, 

cuvînt/cuvânt, gînd/gând, coborînd/coborând. 5.c. O asemenea morfologie n-ar părea nouă. d. O 

asemenea morfologie n-ar fi părut nouă. e. Morfologia ar deveni, la Noica, o adevărată gramatică a 

culturii. f. Morfologia ar fi devenit, la Noica, o adevărată gramatică a culturii.  

 

U7: 2. roşul; galbenul; albul; negrul; verdele. 8.a. atenţie; urmă/linie; a ieşi în evidenţă; a cuteza; a 

deborda; a se suprapune; inform. 

 

U11: 1. premodern; precreştinism; presentiment; presimţire; preşcolar; prejudecată; preaviz. 2. 
românesc; păstoresc; negustoresc; tineresc; prostesc; îngeresc; diavolesc. 3. nevăzut; neauzit; nesimţit; 

neîntâlnit; neştiut; neînţeles. 4. repetabil; fredonabil; modelabil; realizabil; considerabil; apreciabil; 

rezolvabil. 7. Nunta populară este a doua trecere importantă din viaţă pe care omul o sărbătoreşte cu 

mult fast. Şi în cazul nunţii se vorbeşte despre un ritual pe care ţăranii îl respectă şi azi. Nunta 

înseamnă trecere dintr-o etapă în alta în viaţa omului, adică dintr-o lume a inocenţei copilăriei şi 

adolescenţei în cea a adultului responsabil. Personajul central al nunţii este mireasa pe care o fură 

nuntaşii la un moment dat. Nunta este momentul de trecere pe care mirii şi-l amintesc peste ani cu 

bucurie şi tristeţe. 12.b. F; F; F; F. 
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U12: 2. acru, aiurea, buimac, fandosit, nădişit, născocit, obosit, plictisit, răcit, smintit, zăpăcit, zăpuşit. 
7.b. Folosirea barbarismelor este semnul unei lipse în cultură. Sensul lor este de multe ori neînţeles de 

vorbitori. c. Un exemplu de „limbă de lemn” este cel al politicienilor. Expresiile lor repetate îşi pierd 

orice sens. d. Argoul tinerilor este un limbaj cu inovaţii continue. Cuvintele lui sunt în majoritatea 

cazurilor ignorate de adulţi. 9. Despre reaua folosire a limbii române în lumea de azi, sau că e vorba de 

presa de toate felurile, sau că e vorba de exerciţiul cotidian al comunicării, se pot scrie tomuri întregi. 

Despre reaua folosire a limbii române în lumea de azi, ori că e vorba de presa de toate felurile, ori că e 

vorba de exerciţiul cotidian al comunicării, se pot scrie tomuri întregi.  

  

U13: 1. Domnul mi-a poruncit să zic, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la ţară. Dumneata zi-i c-am venit eu. 

Să-i zici c-am venit eu. Zi-i că să ne-ntâlnim negreşit. D.: Ce-ţi pasă? F.: Ca să-i zici. D.: Ce să-i zici? 

de unde ştii ce să-i zici, dacă nu ţi-am zis ce să-i zici? Stăi, întâi să-ţi zic; nu te repezi... Să-i zici când 

s-o-ntoarce că l-a căutat... 2. Domnul mi-a poruncit să spui, dacă îl va căuta cineva, c-a plecat la ţară. [...] 

Să-i spui când se va întoarce că l-a căutat... 5. D.: Dumneata spune-i c-am venit eu. > Vizitatorul îl 

roagă pe servitor să-i spună domnului că a venit el. F.: Nu pot, domnule. > Feciorul îi răspunde că nu 

poate. D.: De ce? > Domnul îl întreabă de ce nu poate. F.: E încuiată odaia. > Feciorul îi răspunde că e 

încuiată uşa. D.: Bate-i, să deschidă. > Domnul îl roagă să-i bată la uşă, ca să-i deschidă. F.: Apoi, a 

luat cheia la dumnealui când a plecat. > Feciorul îi răspunde că domnul a luat cheia la dumnealui când 

a plecat.  

 

U14: 4.b. Pe albia canalului se aflau mii de voluntari care fuseseră atraşi de lozinci. c. Cred că au 

scăpat numai cei care erau animaţi de o credinţă. d. În afara cordonului care era format de securişti, 

fiecare brigadă era condusă de un brigadier.  

 

U16: 1.a. reducerea, diminuarea, creşte, scade, descresc, urcă, vor micşora, se ridică, coboară. b. 
Creştere: creşte, urcă, se ridică. Scădere: reducerea, diminuarea, scade, descresc, vor micşora, 

coboară. 2.a. o cincime b. o pătrime c. trei pătrimi d. o treime. 3. a. cinci optimi b. o şesime c. patru 

cincimi d. două şeptimi.  

 

U17: 3. pesticide, insecticide, conservanţi, fertilizanţi, stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, 

antibiotice, sisteme intensive de creştere a animalelor, OMG-uri, produse chimice. 5.a. folosirea 

pesticidelor; întrebuinţarea OMG-urilor; formarea specialiştilor; comercializarea produselor. b. un 

procedeu modern pentru creşterea animalelor; un procedeu modern pentru producerea alimentelor. 6.a. 
a; a; a; a; a; a; a. b. al; al. c. a. d. ale; a. 7.b. Sigla ,,ae” este sigla naţională specifică pentru produsele 

ecologice. c. Eticheta şi sigla comunitară specifică pentru modul de producţie ecologic este „ae”.  

 

U18: 3. exerciţiu de executat; regulă de respectat; mişcare de evitat; minge de recuperat; locuri de 

rezervat. 5. În handbal, nu se poate ca mingea să fie lansată cu piciorul? La tenis, e exclus ca un 

serviciu în fileu să fie luat în considerare. La baschet, nu se poate ca mingea să fie pusă direct în coş. 

10. planorism; polo; tir; schi; fotbal; şah.  

 

U19: 1.a. B a îmbolnăvi, a împacheta, B’ a îndoi, a înrăutăţi, a înroşi, a însănătoşi. 5.a. adolescenţă;  

tinereţe; maturitate; bătrâneţe. 12.e. Tinereţe: naştere, bâjbâieli, eşuări, imperfect, necunoscut. 

Bătrâneţe: perfecţiune, certitudine, desăvârşit, cunoscut, moarte.  

 
 

U20 1. a, c, f-1, 3; b, d-4; c-1; e-2. 2.a. Dă-o-ncolo (de treabă)!/ Las-o baltă! / Las-o-n plata Domnului! 
b. Ia-o înainte! c. A păţit-o rău! d. ... o încurcă. e. Dă-o-ncolo de treabă! f. Am băgat-o pe mânecă! 

4.a. demonstra că sunt ce sunt. b. business cards dacă am pretenţia să zbor la business class.  
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U21. 2. abuziv, constituţional, federativ, infracţional, judecătoresc, legal, normativ, parlamentar. 3. a. 
legifera; b. legislaţia; c. legea; d. legalitate; e. legislativă; f. legală; g. legiuitorului. 5.a. atribuind 

principiului formulat...; atribuind teoriei sale...; 6.a. cazuri care nu se puteau prevedea prin lege; b. 
Puterea executivă urma să se încredinţeze monarhului; c. Aceste puteri trebuie să se atribuie unor 

organe separate. d. puterea publică trebuie să se divizeze între mai multe puteri; e. atribuţiile lor să nu 

se încalce de celelalte organe; f. acest principiu s-a adoptat în Constituţiile din 1866 şi 1923; g. fiecare 

din funcţiile statului se încredinţează unor organe distincte.  

 

U22. 6. ale mai multor companii; ale multor parteneri; a ciobanilor din Mărginimea Sibiului; ai 

ciobanilor.  

 

U23. 8.a. Insecta ale cărei articulaţii l-au inspirit pe Roger Quinn a fost un gândac. b. Un model pentru 

roboţi au fost şerpii ai căror mişcări sunt imitate de un prototip japonez. c. Există animale a căror 

carapace are rolul de a proteja organele interne. d. Neurorobotica este o disciplină al cărei viitor poate 

provoca entuziasm, dar şi îngrijorare.  
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