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24. a 
DOOM 2 arată că substantivul neutru vis are două 

forme de plural, în funcţie de sensul lui. Astfel, pentru 
semnificaţia potrivită textului nostru, aceea de imagine 
din timpul somnului, forma de plural corectă este vise.  

!vis2 (imagine din timpul somnului) s. n., pl. víse 
!vis1 (aspiraţie) s. n., pl. vísuri 
 
25. c 
 în urma ta: 
ta – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, 

număr şi în caz cu substantivul determinat (urma): 
feminin, singular, acuzativ, funcţie sintactică de atribut 
adjectival. 

 
 frumoasa mea colegă: 
mea – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, 

număr şi în caz cu substantivul determinat (colegă): 
feminin, singular, vocativ, funcţie sintactică de atribut 
adjectival. 

 
 zilele noastre: 
noastre – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în 

gen, număr şi în caz cu substantivul determinat (zilele): 
feminin, plural, nominativ, funcţie sintactică de atribut 
adjectival. 

 
 zâmbetul tău: 
tău – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în gen, 

număr şi în caz cu substantivul determinat (zâmbetul): 
neutru, masculin, nominativ, funcţie sintactică de 
atribut adjectival. 
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33. b 
Conform DOOM 2, varianta de feminin a 

substantivului psiholog este psihologă. Din prima serie 
de cuvinte, doar primul este corect.  

psihologă (rar) s. f., g.-d. art. psihologei; pl. 
psihologe  

Atenţie! 
La substantivele feminine neologice care desem-

nează nume de ocupaţii terminate în -ogă, norma 
actuală nu a admis şi formele în -oagă. Aceste forme 
feminine sunt însă rar folosite, deoarece există încă 
tendinţa de a utiliza cu referire la numele de profesii 
practicate de femei echivalentul masculin, dovadă a 
puternicei rezistenţe faţă de încercările de feminizare a 
numelor de profesii/ocupaţii. 

Ex. filologă, pedagogă, farmacologă, geologă etc. 
Ea este doctoriţă. (nu doctoră) 

 
La cea de a doua serie de cuvinte – 

precizia/preciziunea –, menţionăm că amândouă se 
regăsesc în DOOM 2, dar cu sensuri diferite – exactitate, 
respectiv precizare. 

precízie (exactitate) (-zi-e) s. f., art. precízia (-zi-a), 
g.-d. precízii, art. precíziei  

!preciziúne (precizare) (înv.) (-zi-u-) s. f., g.-d. art. 
preciziúnii; pl. preciziúni  

În privinţa semnificaţiei, conform DEX şi MDLR2, 
precizie se referă doar la:  

PRECÍZIE s. f. 1. Faptul de a fi precis, calitatea de 
a măsura, de a determina sau de a indica precis; 
exactitate. ◊ Loc. adj. De precizie = (despre aparate de 
măsură) foarte exact. ♦ Eroare maximă care se admite 
la efectuarea unui calcul, a unei măsurări, a unui 
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39. d 
Formele corecte, în context, sunt:  
  Preaînvăţate (1)  
  Preaînvăţatule (2) 
  Permisiunea (3) 
  Nu deduce (5) 
  Pizza (7)  
  Pizză (8) 

 
40. a 
Ştiaţi că... 
 
  ARTICOLUL HOTĂRÂT ENCLITIC (sg. şi pl.) se 

leagă CU CRATIMĂ numai în ÎMPRUMUTURILE 
NEADAPTATE:  
 a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi 

pronunţare: bleu-ul [blöul]/show-ul [şoul]/ 
acquis-ul [achiul]; 

 care au finale grafice neobişnuite la cuvintele 
vechi din limba română: dandy-ul (nu dandiul), 
dandy-i9//gay-ul, gay-i//hippy-ul, hippy-i// 
party-ul//playboy-ul, playboy-i//story-ul, 
story-uri//Bruxelles-ul. 

 
Atenţie!  
Se recomandă ATAŞAREA FĂRĂ CRATIMĂ A 

ARTICOLULUI HOTĂRÂT la ÎMPRUMUTURILE – chiar 
neadaptate sub alte aspecte – care se termină în litere 
din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba 
română: gadgetul [gheğetul], itemul [itemul], weekendul 
[uĭkendul], inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai 

 
9 Dar derivatul dandism, nu dandysm.  
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ipostaza copulativă – aceea de a arăta o calitate a 
subiectului. 

 
Ştiaţi că...  
 
Potrivit profesorului G.G. Neamţu, fiecare dintre 

cele trei auxiliare predicative – a deveni (şi sinonimele 
sale: a se face, a ieşi, a ajunge), a rămâne şi a părea – 
se opune semantic lui „a fi”, generând trei tipuri de 
opoziţii: 

„1. A fi/a deveni – STARE/DEVENIRE: El este 
inginer/El devine inginer; 

2. A fi/a rămâne – EXISTENŢĂ/PERSISTENŢĂ (a 
unei calităţi): El a fost profesor/El a rămas profesor; 

3. A fi/a părea – REALITATE/APARENŢĂ: El este 
doctor/El pare doctor.  

Prin opoziţii BINARE – gramaticale şi/sau de înţeles – 
putem distinge în etape succesive mai multe ipostaze ale 
lui a fi, denumite în final prin termeni ce trimit direct la 
rolul gramatical. 

Prin raportare la calităţile SEMANTICE (= de înţeles) 
şi, derivate din acestea, PREDICATIVE, obţinem prima 
diviziune: a fi «semantic»/a fi «asemantic» (= cu înţeles 
lexical/fără înţeles lexical). Primul a fi («semantic») 
formează, când este la mod personal, un PREDICAT 
VERBAL şi de aceea este PREDICATIV: Ion este la şcoală 
azi. Îl numim a fi «predicativ». Celălalt a fi nu formează 
singur un predicat verbal şi este numit NEPREDICATIV 
sau AUXILIAR.  

În cadrul lui a fi «auxiliar» distingem a doua opoziţie, 
vizând nivelul gramatical la care funcţionează ca auxiliar – 
SINTACTIC/MORFOLOGIC (= ajută la formarea unei 
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100. a 
Înclinaţia marginală spre consum, 𝒄,, arată cât din 

variaţia venitului este variaţia consumului. Se 
calculează ca raport între ∆𝑪 ș𝒊 ∆𝑽. 

Dacă înclinaţia medie spre economisire a fost, în 
perioada de bază, 60%, atunci înclinaţia medie spre 
consum a fost 40% (𝒄 +  𝒔 =  𝟏). În perioada curentă a 
devenit 55%, deci înclinaţia medie spre consum devine 
45%. 

Dacă înclinaţia medie spre consum arată partea din 

venit destinată consumului şi se calculează ca 𝒄 = 𝑪𝑽 , 
atunci 𝑪𝟎  =  𝟒𝟎% ∙ 𝑽𝟎 , iar 𝑪𝟏 =  𝟒𝟓% ∙ 𝑽𝟏: 

 ∆𝑪 = 𝑪𝟏 − 𝑪𝟎 → ∆𝑪 = 𝟒𝟓%𝑽𝟏 − 𝟒𝟎%𝑽𝟎 → 
 𝟒𝟓% ∙ 𝟏𝟐𝟎%𝑽𝟎 − 𝟒𝟎%𝑽𝟎 → 
 𝟓𝟒%𝑽𝟎 − 𝟒𝟎%𝑽𝟎 = 𝟏𝟒%𝑽𝟎 = ∆𝑪 
 𝒄, = ∆𝑪∆𝑽 

 𝒄, = 𝟏𝟒%𝑽𝟎𝟐𝟎%𝑽𝟎 = 𝟎, 𝟕 
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Deci, întreprinderea înregistrează un profit de 
764.000 u.m. 

 
100. b 
Mărimea costului fix nu depinde de volumul 

producţiei, deci CF = 100. 
Mărimea costului variabil depinde de volumul 

producţiei, deci 𝐂𝐕 = 𝟓 ∙ 𝐐 + 𝟏𝟔 ∙ 𝐐𝟐. 

Răspunsul a este greşit, 𝐂𝐅𝐌 = 𝟏𝟎𝟎𝐐 . 

Răspunsul d este greşit deoarece 𝐂𝐕𝐌 = 𝐂𝐕𝐐 = = 𝟓 ∙ 𝐐 + 𝟏𝟔 ∙ 𝐐𝟐𝐐 = 𝟓 + 𝟏𝟔𝐐. 
 




