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Emisiunea,
autorul
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votează
Moderator
România
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Jurnalul TVR
Voice-over
Tonomatul
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Moderator
Marius Popa
Tonomatul
DP2
Moderator
Reporter
(Anca Duma)
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DP2
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Greşeala

Varianta corectă

ExplicaŃia

Mai bine jumătate
locuiesc

Mai bine de jumătate
locuiesc

Sintaxă – omiterea accidentală a
prepoziției

Președenția consiliului
județean

Președinția consiliului
județean

Au salvat onoarea
catalanilor în minutul 86
care au încheiat meciul
Ce ai întreba-o tu ca și
reporter

În minutul 86 au salvat
onoarea catalanilor, care
au încheiat meciul
Ce ai întreba-o tu ca
reporter

Lexic – pronunție incorectă;
substantivul este derivat de la
președinte
Sintaxa – topica generează un
enunț ambiguu

Care este stilul de muzică Care este stilul de muzică
care-l promovezi?
pe care-l promovezi?

Doamna, vă rog frumos
un cuvânt...

Doamnă, vă rog frumos
un cuvânt...

Sintaxă – introducerea unui și
parazitar. Nu se recomandă nici
pentru a evita cacofonia
Sintaxă – obligativitatea
prezenței prepoziției pe înaintea
relativului care în structurile în
care acesta are rol de
complement direct
Morfologie – în formulele de
adresare substantivul este la
vocativ; în această situație, forma
de vocativ a substantivului

doamnă este doamnă
TVR2

16mai
11.21
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Tonomatul
DP2
moderator
Ora de știri
Voice-over

Alături de noi, ca și
oaspete se află Angelica

Alături de noi, ca oaspete
se află Angelica

Cererea recentă a
Statelor Unite și a
occidentalilor ... au fost
respinse

Cererea recentă a Statelor
Unite și a occidentalilor ...
a fost respinsă

Sintaxă – introducerea unui și
parazitar. Nu se recomandă nici
pentru a evita cacofonia
Sintaxă – lipsa acordului
predicatului (a fost) cu subiectul
(cererea). Greșeala este
determinată de teama de a nu
face un dezacord
(hipercorectitudine) și este
favorizată de distanța la care se
află predicatul de subiect prin
intercalarea altor elemente ale
enunțului.

