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Ora

Emisiunea şi
persoana care
a rostit
greşeala
Dosarele PSI
prezentatori

1.03.2008

18.20

1.03.2008

18.21

Dosarele PSI
prezentatori

I se par că stimulii sunt
ostili la adresa sa.

I se pare că stimulii sunt
ostili la adresa sa.

4.03.2008

09.38

Tu faci opinie diferită cu
cei care sunt în clasă

Tu faci opinie diferită (faŃă)
de cei care sunt în clasă

4.03.2008

10.02

Oaza de
muzică
prezentatoare
Ştiri Culturale
prezentator

O prezentare a istoriei
Bosniei HerŃegovinei

O prezentare a istoriei
Bosniei HerŃegovina

4.03.2008

10.13

O viziune extrem de
particularistă asupra vieŃii

O viziune particulară
asupra vieŃii

4.03.2008

10.28

Texte şi
pretexte
prezentator
Texte şi
pretexte
prezentator

Orice revoluŃie are
victimile ei

Orice revoluŃie are victimele
ei

5.03.2008

07.42

SunaŃi acum şi spuneŃi-ne
cum se numeşte expoziŃia

SunaŃi acum şi spuneŃi-ne
cum se numeşte expoziŃia

Espresso
prezentatori

Versiunea greşită

E important (pronunŃat [e])

Versiunea corectă

[ie] important

ExplicaŃia

Vocala [e] de la verbul „a fi” la
persoana a III-a, singular şi plural,
se pronunŃă [ie], ca un diftong.
Sintaxă: dezacord.
Verbul „a fi” este impersonal, deci
are formă de persoana a III-a
singular. Greşeala constă în acordul
greşit dintre verbul „a se părea” şi
substantivul „stimuli”.
Sintaxă: regim prepoziŃional
impropriu.
Morfologie: formă greşită de
genitiv – dativ a substantivului
propriu compus Bosnia
HerŃegovina.
Lexic: derivatul „particularist” nu
este înregistrat în dicŃionarele
consultate (DEX, MDN).
Morfologie: pluralul substantivului
de genul feminin „victimă” este
„victime”, articulat hotărât
„victimele”.
Morfologie: accentuare greşită a
formei verbale pe sufix (ca pentru
verbele de conjugarea a doua), în
1

2

5.03.2008

Espresso
prezentatori

DuceŃi-vă într-un loc foarte
aglomerat

DuceŃi-vă într-un loc foarte
aglomerat

18.03.2008 10.31

Texte şi
pretexte
prezentatori
Texte şi
pretexte
prezentatori
Timpul
prezent
E. Vlădăreanu

Semnată de unul de cei mai
importanŃi

Semnată de unul dintre cei
mai importanŃi

loc de radical (ca pentru verbele de
conjugarea a treia, cum este cazul
lui a spune).
Morfologie: accentuare greşită a
formei verbale pe sufix (ca pentru
verbele de conjugarea a doua), în
loc de radical (ca pentru verbele de
conjugarea a treia, cum este cazul
lui a duce).
Sintaxă: raportul partitiv se redă, în
cazul de faŃă, cu prepoziŃia dintre.

Unul de cei mai redutabili

Unul dintre cei mai
redutabili

Sintaxă: raportul partitiv se redă, în
cazul de faŃă, cu prepoziŃia dintre.

Editori români

Editori români

Ortoepie: substantivul trebuie
accentuat pe ultima silabă (-tor).

18.03.2008 10.31

18.03.2008 11.28
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