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Capcane lingvistice

Cuvântul

Explicaţia

Ce păstrăm

ETUÍ, etuiuri

Cutiuţă sau toc din piele, stofă, carton, material
plastic etc., în care se păstrează unele obiecte
(mici și fragile), pentru a le proteja și care are
forma adaptată acestor obiecte.

Ochelari

PORTCHÉI, portchei

Inel metalic, toc de piele etc. pentru păstrat
cheile.

Chei

PORTCÁRT, portcarturi

Mic portofel în care se ţin actele de identitate,
cărţile de vizită; porthartă.

Actele de identitate
Cărţile de vizită

PORTCÁRD, portcarduri

Mic portofel în care se ţin cardurile bancare.

Carduri bancare

PORTOFÉL, portofele

Obiect din piele, din material plastic etc.,
în forma unor coperte mici cu mai multe
despărţituri interioare, în care se păstrează bani,
acte etc.; portvizit, portofoliu.

Bancnote

PORTMONÉU, portmonee

Obiect de piele, de pânză etc. în care se ţin de
obicei banii mărunţi.

Bani mărunţi

PORTFÁRD, portfarduri

Un fel de poșetă mică în care își păstrează femeile
fardurile și alte produse cosmetice.

Produse cosmetice

CASETĂ, casete
LĂDIŢĂ, lădiţe
CUTIE, cutii

Obiect în formă de cub, de paralelipiped etc., gol
în interior, în care se păstrează bijuteriile.

Bijuterii

TRÚSĂ, truse

Geantă sau cutie specială în care se ţin
instrumente sau obiecte de primă necesitate,
folosite în exercitarea unei profesiuni sau
pentru toaletă; totalitatea instrumentelor sau a
obiectelor din această geantă sau cutie.

Produse cosmetice,
instrumente medicale etc.
(în funcţie de tipul trusei)

trusă medicală
trusă de machiaj
trusă pentru plajă
trusa șoferului

Abrevieri diﬁcile
Formele prescurtate ale multor cuvinte sunt previzibile, deseori, deoarece corpul lor graﬁco-fonetic se
reduce, de cele mai multe ori, la literele sau la silabele iniţiale, aşezate în ordine, ale unităţilor lexicale. În
cazul prescurtărilor de mai jos, apar selectate, din baza cuvintelor, numai anumite litere, care pot să ﬁe şi
nesuccesive, îngreunând „decodarea” lor.
astm = asortiment
bnf. = beneﬁciar
cda = comandă
clş. = clişeu
cmpt = compartiment
cncr. = concurent
cps. = capsulă
dct = document
ds. = dosar

inm. = inamic
jr. = junior
lbj. = limbaj
mcl. = motocicletă
mld = miliard
ms. = manuscris
ns. = nostru, noastră
pct. = punctul
pmt. = pământ

prg. = pronostic
ptr. = pentru
rd. = rândul
scc. = succesiv
sdr. = sindrom
sv. = semivocală
tx = taxi
tz. = teză
zz = zigzag
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