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Cuvânt-înainte

Cuvânt-înainte
Despre admitere, despre mine...
Dragă cititorule, o să fiu sinceră cu tine de la
început, nu e o admitere uşoară, necesită mult
timp şi multă muncă, dar satisfacţia e imensă,
iar pregătirea viitorului tău e cea mai importantă.
Eu am învăţat cu drag pentru admitere pentru că sunt materii utile în viaţa de zi cu zi şi uşor
de perceput, aşa că şi tu poţi face din a învăţa o
activitate plăcută, prin organizare eficientă.
De ce am ales Dreptul?
Alegerea a venit după un proces îndelungat
de deliberare şi analiză interioară. Am analizat
calităţile, aptitudinile mele şi am ales să merg
către ceva ce mi se potriveşte, nu către ceea ce
sistemul de învăţământ şi mediul mă influenţau
să aleg, respectiv o facultate cu profil real.
Mi-am dat seama că sunt o persoană deschisă, sociabilă şi îmi place să apăr valorile şi principiile societăţii. Astfel, am ales să urmez drumul
pe care mi l-am dorit, ceea ce vă sfătuiesc şi pe
voi. Succesul vine în urma unei sume de decizii
bazate pe forul interior.
Micile secrete în pregătirea pentru admitere
La început, mi-a fost teamă, nu am ştiut cum
să mă pregătesc pentru admitere, cum să mă
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Teste-grilă şi exerciţii

Capitolul

V

Cuvinte compuse
(cu cratimă sau fără cratimă/cu blanc)
a binecuvânta
a binedispune
a binemerita
alaltăieri după-amiază
alaltăieri-dimineaţă
alb-albastru
alb-gălbui
alb-negru
alcalino-pământos
amor-propriu
amperi-oră
anglo-american
anglo-saxon
an-lumină
arbore-de-cacao
argint-viu
astă-iarnă
astă-toamnă
bas-bariton
baş-boier
bine-crescut (cuviincios)/bine crescut (bine
dezvoltat)
bine-cunoscut (celebru)/bine cunoscut (ştiut
bine)
bineînţeles (desigur)/bine înţeles (priceput bine)
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Cuvinte compuse

Grile
1. Fie următoarele cuvinte: (1) carte-de-credit;
(2) astă seară; (3) a binedispune; (4) Albă ca
Zăpada; (5) ex preşedinte; (6) Făt-Frumos; (7) lasămă să te las; (8) carte-poştală; (9) cifră-record;
(10) rareori.
Sunt corecte:
a) numai (1), (3), (6), (7), (9) şi (10);
b) numai (3), (4), (6), (7), (8) şi (10);
c) numai (3), (6), (7), (9) şi (10);
d) altă interpretare.
2. Se dă enunţul: Acel copil bine crescut
(1)/bine-crescut (2) a venit la cursuri dis-de-dimineaţă (3)/dis de dimineaţă (4), chiar dacă lucrase
toată noaptea şi era obosit.
Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite
în contextul dat:
a) numai (2) şi (4);
b) numai (1), (2) şi (3);
c) numai (1) şi (3);
d) altă interpretare.
3. Se dau următoarele serii de cuvinte: (1) suspus, decret-lege, argint-viu, nou născut; (2) bunăvoinţă, ca-la-Breaza, alaltăieri-după-amiaza, non
stop; (3) nucă de cocos, prim-ministru, prim plan,
soacră mare; (4) urs-polar, pseudonim, poale-n-brâu,
sus-numit.
Conţin(e) doar cuvinte corect scrise:
a) numai (1), (2) şi (4);
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 Să ne şi distrăm...
Completaţi tabelele cu termenii corespunzători!
Tabelul 1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

a fi pe primul plan, a avea întâietate
reumatism
murdar, dezgustător
oxid de plumb, de culoare roşie-portocalie
nenorocire mare care se abate asupra cuiva
sau a ceva
6. a înfrunta, a privi pe cineva cu dispreţ
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