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autocár [a-u-to-car], autocáre, substantiv Autobuz care se 
foloseşte, mai ales, pentru excursii. Elevii s-au simţit comod 
în autocar.
automobíl [a-u-to-mo-bil], automobíle, substantiv Vehi-
cul care transportă un număr mic de persoane. Automobilul 
a apărut la începutul secolului trecut.
autoportrét [a-u-to-por-tret], autoportré
te, substantiv Portret al unei persoane făcut 
de ea însăşi. Săndel se uita în oglindă ca să-şi 
deseneze autoportretul.
autór [a-u-tor], autóri, substantiv Persoană 
care creează o operă literară, artistică sau şti-
inţifică. Ion Creangă este autorul multor poveşti 
cu tâlc.
autoritáte [au-to-ri-ta-te], autoritắţi, substantiv Persoană 
care se impune prin prestigiu. Preşedintele unei ţări trebuie să 
se bucure de autoritate.
autostrádă [a-u-to-stra-dă], autostrắzi, substantiv Drum 
principal cu mai multe benzi pentru circulaţie cu mare vite-
ză. Pe autostrada Soarelui ajungi repede la Constanţa.
autoturísm [a-u-to-tu-rism], autoturísme, substantiv 
Automobil uşor, care transportă un număr mic de persoane.
auxiliár [a-u-xi-li-ar], auxiliáră, auxiliári, auxiliáre, adjec-
tiv Care are un rol secundar şi ajută la efectuarea unui lucru. 
Disciplină auxiliară.
aúz [a-uz], substantiv Simţ cu care se percep sunetele. Tata 
are auz bun.
a auzí [a-u-zi], aúd, verb A percepe sunetele cu ajutorul 
auzului. Ai auzit ce ţi-am spus? ¤ A avea auz.
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avalánşă [a-va-lan-şă], avalánşe, substantiv 
Masă mare de zăpadă care se desprinde de pe 
coasta unui munte şi se rostogoleşte la vale, du-
când cu sine pietrele şi copacii întâlniţi în cale.
a avansá [a-van-sa], avanséz, verb A merge 
înainte. Copiii avansau cu greu prin nămeţi. 
¤ A promova în grad sau în funcţie.
avaríe [a-va-ri-e], avaríi, substantiv Strică-
ciune suferită de un vehicul, de o construcţie 
în urma unui accident. Avaria s-a produs din 
cauza neatenţiei.

a aveá [a-vea], am, verb F a poseda. Are multe carţi. ¤ A fi  
de o anumită greutate, vârstă ş.a. Fratele meu are zece ani. 
¤ A fi  compus din... Şcoala noastră are trei etaje.
avére [a-ve-re], avéri, substantiv Tot ce are o persoană, un 
colectiv sau un stat. Cunoştinţele sunt cea mai mare avere.
a avertizá [a-ver-ti-za], avertizéz, verb A anunţa din timp 
despre un risc, o primejdie ş.a. Am fost avertizaţi despre pe-
ricol prin semnale luminoase.

aviatór [a-vi-a-tor], aviatóri, substantiv Per-
soană care conduce un avion sau face parte 
din echipajul acestuia. I se spune şi pilot. 
Aviatorul este un om curajos.
avión [a-vi-on], avioáne, substantiv Vehicul 
cu aripi şi cu motoare, care se mişcă prin aer. 
Avionul a zburat pe deasupra satului.
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bábă [ba-bă], bábe, substantiv Femeie bătrâ-
nă. t Zilele babei, primele zile ale lunii mar-
tie, când timpul este schimbător. Babaoarba, 
joc de copii în care unul dintre ei se leagă la 
ochi şi încearcă să-i prindă pe ceilalţi.
badmintón [bad-min-ton], substantiv Joc 
sportiv în care mingea, asemănătoare unui 
fluturaş, este lovită cu racheta.

bagáj [ba-gaj], bagáje, substantiv Lucrurile 
împachetate care se iau într-o călătorie. Am 

dus bagajul în cameră.
baghétă [ba-ghe-tă], baghéte, substan-
tiv Bastonaş cu care dirijorul conduce o 
orchestră sau un cor. t Baghetă magică, 
beţişorul folosit de vrăjitor sau de zâna cea 
bună pentru a face minuni.

bal, báluri [ba-luri], sub-
stantiv Petrecere la care se 

dansează. t Bal mascat, bal la 
care participanţii poartă măşti.
baládă [ba-la-dă], baláde, substantiv Poezie 
sau legendă în care se povesteşte o întâmplare 
importantă din viaţa unui popor. ¤ În mu-
zică, baladă este o compoziţie de proporţii 
mari. Balada pentru vioară şi pian de Ciprian 
Porumbescu.
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baláur [ba-la-ur], baláuri, substantiv Fiinţă din 
poveşti, închipuită ca un şarpe cu mai multe ca-

pete, adesea înaripat, care întruchipează răul.
balcón [bal-con], bal
coáne, substantiv Plat-
forma cu balustradă, 

aşezată pe peretele unei 
clădiri. Un porumbel şi-a 

făcut cuib la balcon.
balénă [ba-le-nă], baléne, substan-
tiv Mamifer mare care trăieşte în mări 
şi oceane. Corpul lui poate ajunge 
până la 30 m în lungime.
balét [ba-let], baléte, substantiv Dans artistic executat după 
o compoziţie muzicală. Am privit baletul „Lacul lebedelor” 
de Piotr Ceaikovski. ¤ Tot balet se numeşte spectacolul cu 
asemenea dansuri.

balón [ba-lon], baloáne, substantiv F minge. 
¤ Jucărie formată dintr-un material elastic foar-
te subţire, de diferite forme şi culori, umplută cu 
aer sau cu un gaz mai uşor decât aerul.
balót [ba-lot], balóturi, substantiv Pachet 
mare de mărfuri, haine ş.a.
báltă [bal-tă], bălţi, substantiv Apă stătătoa-
re, puţin adâncă, în care trăiesc diferite vietăţi 
şi plante. În balta de la marginea satului poţi 
prinde peşte. ¤ Baltă se numeşte şi apa de 
ploaie adunată într-un loc.
balustrádă [ba-lu-stra-dă], balustráde, sub-
stantiv Un fel de gard mic care mărgineşte un 
balcon, o scară ş.a.
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ban, bani, substantiv Monedă care se dă în schimbul unor 
mărfuri cumpărate sau al unor servicii. Este egală cu a suta 
parte dintr-un leu. Ciocolata costă optzeci de bani. A nu face 
un ban (sau doi bani), a nu avea nici o valoare. ¤ Mai ales 
la plural, înseamnă avere în formă de monede şi bancnote 
necesare vieţii de toate zilele.
banánă [ba-na-nă], banáne, substantiv Fruc-
tul unui pom din ţările calde, de culoare gal-
benă, lunguieţ, cu gust aromat.
báncă [ban-că], bănci, substantiv Scaun lung din parcuri 
şi grădini publice. Primăvara băncile din parcul central sunt 
vopsite. ¤ Bancă înseamnă şi scaunul cu pupitru pe care 
şed elevii în clasă. Banca lui Vasilică este în rândul al doilea. 
// báncă, bănci, Instituţie care primeşte şi împrumută bani. 
Părinţii au luat un credit de la bancă. t De pe băncile şcolii, 
din timpul petrecut în şcoală.
bancnótă [banc-no-tă], bancnóte, substantiv Bani de hârtie. 
Avea în buzunar două bancnote a câte �0 de lei.
bandáj [ban-daj], bandáje, substantiv Fâşie îngustă 
de pânză cu care se leagă o rană. Şi-a schimbat 
bandajul.
báră [ba-ră], báre, substantiv Bucată lun-
gă de lemn sau de metal care se întrebuin-
ţează în construcţii, în tehnică. ¤ Semn 
grafic de forma unei linii verticale folosit 
pentru a separa părţi dintr-un text.
bárbă [bar-bă], bărbi, substantiv Păr 
care creşte pe bărbia şi pe obrajii băr-
baţilor. Bătrânul avea o barbă stufoasă 
şi lungă.
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bárcă [bar-că], bărci, substantiv Vas mic plutitor cu vâsle, 
cu pânze sau cu motor. Îmi place să pescuiesc din barcă.

bárză [bar-ză], bérze, substan-
tiv Pasăre călătoare cu ciocul şi 
gâtul lung. Are picioare foarte 
lungi şi poate trece prin ape 
adânci. Trăieşte, mai ales, prin 
lunci. Se hrăneşte cu broaşte şi 
şerpi. Cuibul şi-l face, de obi-
cei, pe acoperişul caselor. I se 
spune şi cocostârc.
báschet [bas-chet], substan-
tiv Joc sportiv cu o minge, care 
trebuie introdusă într-un coş, 
aflat la anumită înălţime.

basmá [bas-ma], basmále, substantiv 
Bucată de pânză, de obicei cu flori, cu care 
femeile îşi acoperă capul. I-am dăruit buni-
cii o basma de mătase.
bastón [bas-ton], bastoáne, substantiv 
Băţ, îndoit la un capăt, de care se sprijină 
bătrânii când merg.
báştină [baş-ti-nă], substantiv: De baştină, originar, moş-
tenit din moşi-strămoşi.
a (se) báte [ba-te], (mă) bat, verb A da lovituri puternice 
cu mâna, cu băţul ş.a. Nu bate animalele. ¤ A lovi repetat 
într-un obiect pentru a solicita să intre. Se mai spune a cio
căni. A bate la uşă. t A bate din palme, a aplauda. ¤ Inima 
bate, adică îşi îndeplineşte funcţia. ¤ A se bate înseamnă a 
se lua la bătaie. Băieţii s-au bătut.
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batístă [ba-tis-tă], batíste, substantiv Bucată de pânză cu 
care ne ştergem nasul. Batista se poartă în buzunar.
a se bazá [ba-za], mă bazéz, verb A avea încredere în cine-
va sau în ceva. Mă bazez pe sprijinul colegilor.
báză [ba-ză], báze, substantiv Partea de jos pe care se spriji-
nă un corp, o construcţie ş.a.
bazín [ba-zin], bazíne, substantiv Rezervor mare folosit pen-
tru înot, pentru acumularea apei, pentru păstrarea benzinei 
ş.a. ¤ Tot bazin se numeşte şi regiunea din care un râu, un lac, 
o mare îşi adună apele. Bazinul Mării Negre.

a (se) băgá [bă-ga], (mă) bag, verb A face 
să intre sau a intra înăuntru. A băga mâna în 
buzunar. A se băga în apă. t A băga de sea
mă, a fi atent la ceva. A băga (ceva) în cap, a 
ţine minte un lucru.
băiát [bă-iat], băiéţi, substan-
tiv Copil mic, de sex masculin. 
Băieţii joacă fotbal pe stadion.

băltoácă [băl-toa-că], băltoáce, substantiv 
Apa murdară strânsă pe drumuri în urma 
ploilor sau a topirii zăpezii. Vântul de primă-
vară usucă băltoacele.
bărbát [băr-bat], bărbáţi, substantiv Om 
matur de sex masculin. Tatăl meu este un 
bărbat voinic.
bărbíe [băr-bi-e], bărbíi, substantiv Partea cea mai de jos a fe-
ţei, aflată sub buze. Băiatul stătea în bancă cu bărbia în palme.
băştináş [băş-ti-naş], băştináşă, băştináşi, băştináşe, ad-
jectiv Care trăieşte din moşi-strămoşi pe acelaşi teritoriu. 
Românii sunt un popor băştinaş în această parte a Europei.
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