Kanal D
(1–30 noiembrie 2016)

Post

Data,
Ora
1.XI,
1.11
1.XI,
1.13
1.XI,
1.15
1.XI,
1.31

Emisiune,
autorul greşelii
Știrile Kanal D,
crawl
Știrile Kanal D,
crawl
Știrile Kanal D,
reporter
Știrile Kanal D,
subtitrare

*

Kanal D

1.XI,
1.33

Știrile Kanal D,
reporter

Kanal D

1.XI,
1.34,
1.35,
1.36

Știrile Kanal D,
titraj

Kanal D

1.XI,
12.36

Știrile Kanal D,
subtitrare

Kanal D

1.XI,
13.20

Știrile Kanal D,
prezentatoare

Kanal D
Kanal D
Kanal D
Kanal D

Greşeala

Forma corectă

Explicaţia greşelii

Imaginile incrediile, imediat!

Imaginile incredibile, imediat!

“Cumințenia Pământului”

„Cumințenia Pământului”

*

nu-ți faci manechiura în timp ce

nu-ți faci manichiura în timp ce

*

Sună la 112 că vin acolo!

Sună la 112[,] că vin acolo!

*

Deci eu nu pot să cred că Poșta
Română leagă cu sârmă și trimit
un câine colet în țară.
Discuție telefonică Marius –
lucrător Poșta Română
Discuție telefonică Marius –
Dispecer 112
Discuție telefonică Marius –
reprezentant Poliție
Discuție telefonică Marius –
polițiști
M-a luat dintr-o dată

Deci eu nu pot să cred că Poșta
Română leagă cu sârmă și
trimite un câine colet în țară.
Discuție telefonică între Marius
și un lucrător de la Poșta
Română
Discuție telefonică între Marius
și un dispecer de la 112
Discuție telefonică între Marius
și un reprezentant al Poliției
Discuție telefonică între Marius
și polițiști
M-a luat dintr-odată

Ortografie: neglijență de
tehnoredactare.
Ortografie: folosirea de ghilimele
neromânești.
Pronunțare: rostire greșită, hipercorectă,
a substantivului.
Punctuație: lipsa virgulei care separă
propoziția principală de cauzala
introdusă prin că.
Sintaxă: dezacord între subiect și
predicat.

ruigbiștii naționalei României

rugbiștii naționalei României

*

Sintaxă: lipsa marcării relațiilor
sintactice, exprimare telegrafică.

Ortografie: scriere greșită a adverbului
compus dintr-odată.
Pronunțare: rostire greșită a
substantivului.
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Kanal D
Kanal D

1.XI,
13.29
1.XI,
14.30

Kanal D

1.XI,
14.38

Kanal D

1.XI,
15.04

Kanal D

2.XI,
0.38
2.XI,
1.04
2.XI,
1.13

Kanal D
Kanal D

Kanal D

2.XI,
14.48

Kanal D

2.XI,
14.48

Kanal D

2.XI,
15.04

Kanal D

2.XI,
19.07
2.XI,
19.46
3.XI,
1.20

Kanal D
Kanal D

Meteo,
scris pe ecran
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Știrile Kanal D,
subtitrare
Știrile Kanal D,
subtitrare
Știrile Kanal D,
subtitrare

Cluj Napoca

Cluj-Napoca

*

ceea ce vroiam să vă spun

ceea ce voiam să vă spun / ceea
ce vream să vă spun

*

nu să le întărâtați una împotriva
cealaltă

nu să le întărâtați una împotriva
celeilalte

*

exact asta vroiam să vă spun

exact asta voiam să vă spun /
exact asta vream să vă spun

a luat prima data sticla

a luat prima dată sticla

Vă întocmim procesul verbal

Vă întocmim procesul-verbal

*

De ce vreau eu statuia lumini?

De ce vreau eu statuia luminii?

Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare

*

fiecare vroia să revadă

fiecare voia să revadă

și credeți-mă, nu mi-a plăcut
atitudinea

și credeți-mă, nu mi-a plăcut
atitudinea

Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Știrile Kanal D,
subtitrare
Știrile Kanal D,
crawl
Știrile Kanal D,
subtitrare

*

nu erați decât doar doi

nu erați decât doi / erați doar
doi

Te mai întreb încă odată

Te mai întreb încă o dată

De ce el înșeală

De ce el înșală

Am dovezi părinte,

Am dovezi[,] părinte,

*

Ortografie: lipsa cratimei din structura
substantivului compus.
Morfologie: forma de imperfect vroiam
este un hibrid între voiam (de la verbul
a voi) și vream (de la verbul a vrea).
Sintaxă: pronumele cealaltă ar fi trebuit
să aibă formă de genitiv.
Morfologie: Forma de imperfect vroiam
este un hibrid între voiam (de la verbul
a voi) și vream (de la verbul a vrea).
Ortografie: lipsa semnelor diacritice.
Ortografie: lipsa cratimei din structura
substantivului compus.
Ortografie: substantivul luminii trebuia
scris cu doi „i” ‒ primul este desinența
de genitiv, iar al doilea, articolul
hotărât.
Morfologie: forma de imperfect vroia
este un hibrid între voia (de la verbul a
voi) și vrea (de la verbul a vrea).
Pronunțare: verbele de conjugarea a
treia (terminate în e la infinitiv) se
accentuează corect pe radical, nu pe
sufix.
Semantică: pleonasm.
Ortografie: scriere greșită a grupului o
dată, confundat cu adverbul odată.
Ortografie: formă greșită a verbului.
Punctuație: lipsa virgulei care izolează
vocativul.
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Kanal D

4.XI,
17.08
6.XI,
15.45
6.XI,
16.05
7.XI,
00.01

Știrile Kanal D,
subtitrare
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Te vreau lângă
mine,
reporter
Te vreau lângă
mine,
prezentatoare
Teo show,
titlu
Teo show,
reporter
Teo show,
realizator al
emisiunii „Asta-i
România”
Bravo, ai stil!,
titraj
Asta-i România,
prezentator
Bravo, ai stil,
titraj
Ochii din umbră,
prezentator

Kanal D

7.XI,
00.03

Ochii din umbră,
prezentator

*

tu ai avut un an de zile care io nu
știam de existența ta

tu ai avut un an de zile, în care
eu nu am știut de existența ta

Kanal D

7.XI,
23.37
7.XI,

WowBiz,
prezentator
WowBiz,

*

ultimile două salbe

ultimele două salbe

așa e la noi la țigani

așa e la noi[,] la țigani

Kanal D

3.XI,
1.20
4.XI,
14.37

Kanal D

4.XI,
14.45

Kanal D

4.XI,
15.07

Kanal D

4.XI,
15.53
4.XI,
16.07
4.XI,
16.14

Kanal D
Kanal D

Kanal D
Kanal D
Kanal D
Kanal D

Kanal D

În procesul verbal scrie

În procesul-verbal scrie

*

dar ce vroia el?

dar ce voia el?

*

nu vreau să mai îmi dau demisia

nu vreau să îmi mai dau demisia

*

sau vroiai tu să-ți refaci viața

sau voiai tu să-ți refaci viața

Imagini de la petrecerea Elene
Merișoreanu
o mașină mai veche care nu
deține servodirecție
cel mai mare inel care l-a văzut
Parlamentul

Imagini de la petrecerea Elenei
Merișoreanu
o mașină mai veche care nu are
servodirecție
cel mai mare inel pe care l-a
văzut Parlamentul

nu am bun simț

nu am bun-simț

nu prea i-a ieșit cu voturile

nu i-a prea ieșit cu voturile

o seara incendiară

o seară incendiară

ziceți-mi și mie, vă rog

ziceți-mi și mie, vă rog

*

*

Ortografie: lipsa cratimei din structura
substantivului compus.
Morfologie: forma de imperfect vroia
este un hibrid între voia (de la verbul a
voi) și vrea (de la verbul a vrea).
Sintaxă: Topică greșită a adverbului
mai.
Morfologie: forma de imperfect vroiai
este un hibrid între voiai (de la verbul a
voi) și vreai (de la verbul a vrea).
Ortografie: neglijență de
tehnoredactare.
Lexic: nepotrivire contextuală a
verbului a deține.
Sintaxă: folosire invariabilă, fără
prepoziția gramaticalizată pe, a
relativului care cu funcția de
complement direct.
Ortografie: lipsa cratimei din structura
substantivului compus.
Sintaxă: topică greșită a semiadverbului
prea.
Ortografie: neglijență de
tehnoredactare.
Pronunțare: verbele de conjugarea a
treia (terminate în e la infinitiv) se
accentuează corect pe radical, nu pe
sufix.
Sintaxă: discontinuitate sintactică (lipsa
prepoziției în, care ar fi trebuit să
preceadă relativul care).
Morfologie: forma corectă de feminin
plural a adjectivului ultim este ultime.
Punctuație: lipsa virgulei care separă
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23.45
8.XI,
00.22

prezentator
WowBiz,
prezentatoare

Kanal D

9.XI,
13.00

Kanal D

9.XI,
13.19

Kanal D

17.XI,
1.16

Kanal D

*

îi dai sfaturi așa, ca și tată vitreg

îi dai sfaturi așa, ca tată vitreg

Știrile Kanal D,
prezentatoare

*

o măicuță supărată, care vroia să
îl tragă la răspundere

o măicuță supărată, care voia să
îl tragă la răspundere

Știrile Kanal D,
Sport,
voce
Știrile Kanal D,
voce

*

Marica a avut șaptezeci și unu de
selecții

Marica a avut șaptezeci și una
de selecții

*

s-a vorbit despre infidelitate ca și
cauză a divorțului

s-a vorbit despre infidelitate ca
o cauză a divorțului

Că te-am dat jos din autobuz deaia o să mor?

s-a vorbit despre infidelitate
drept cauză a divorțului
Că te-am dat jos din autobuz[,]
de-aia o să mor?

Kanal D

19.XI,
19.07

Știrile Kanal D,
subtitrare

Kanal D

19.XI,
19.35

Știrile Kanal D,
titraj

Kanal D

19.XI,
22.02

Bravo, ai stil!,
prezentatoare

Kanal D

20.XI,
12.43

Știrile Kanal D,
titraj

Kanal D

20.XI,
12.49
20.XI,
12.49

Știrile Kanal D,
subtitrare
Știrile Kanal D,
subtitrare

Kanal D

*

Co-producător documentar

Coproducător al
documentarului

Ca și desert, v-am adus un invitat
cu totul și cu totul special

Ca desert, v-am adus un invitat
cu totul și cu totul special

Reporters Știrile Kanal D

Reporter Știrile Kanal D

*

cum ajung să aibe diplome

cum ajung să aibă diplome

*

le regret ca și jignire

le regret ca jignire

*

apoziția.
Sintaxă: gruparea ca și se folosește
corect numai pentru a exprima o
comparație (Sunt la fel de mare ca și
tine).
Morfologie: forma de imperfect vroia
este un hibrid între voia (de la verbul a
voi) și vrea (de la verbul a vrea).
Sintaxă: dezacord în gen al numeralului
cardinal.
Sintaxă: gruparea ca și se folosește
corect numai pentru a exprima o
comparație (Sunt la fel de mare ca și
tine).
Punctuație: lipsa virgulei care separă
circumstanțiala de cauză antepusă de
regenta ei.
Ortografie: prefixul co- nu se desparte
prin cratimă de cuvântul de bază.
Sintaxă: lipsa marcării relațiilor
sintactice.
Sintaxă: gruparea ca și se folosește
corect numai pentru a exprima o
comparație (Sunt la fel de mare ca și
tine).
Ortografie: neglijență de
tehnoredactare.
Morfologie: formă greșită de conjunctiv
a verbului a avea.
Sintaxă: gruparea ca și se folosește
corect numai pentru a exprima o
comparație (Sunt la fel de mare ca și
tine).
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Kanal D

20.XI,
13.17

Știrile Kanal D,
prezentatoare

Kanal D

22.XI,
00.19

WowBiz,
reporter

Kanal D

23.XI,
12.37

Știrile Kanal D,
prezentatoare

Kanal D

29.XI,
19.15
29.XI,
19.26
29.XI,
19.49

Știrile Kanal D,
subtitrare
Știrile Kanal D,
titraj
Știrile Kanal D,
voce

Kanal D
Kanal D

scoțianul s-a calificat în ultimul
act după o victorie epică

scoțianul s-a calificat în ultimul
act după o victorie memorabilă

*

Ce sunt acolo, niște condimente
care numai tu știi?

Ce e acolo, niște condimente de
care numai tu știi?

*

și alte cinci care trebuia să
decoleze

și alte cinci care trebuiau să
decoleze

Doamne Ajută

Doamne ajută

Medic obtetrică

Medic obstetrică

să spargă seiful [se-i-ful]

să spargă seiful [sei-ful]

*

Lexic: folosirea adjectivului epic cu
sensul „memorabil, extraordinar” este
un calc după limba engleză.
Sintaxă: dezacord (relativul ce în
poziție de subiect impune verbului
forma de persoana a III-a singular);
anacolut.
Morfologie: la persoana a III-a plural a
imperfectului verbul a trebui are forma
trebuiau.
Ortografie: scrierea cu majuscule nu se
justifică.
Ortografie: neglijență de
tehnoredactare.
Pronunțare: accentuare greșită; rostire
cu hiat în locul diftongului.

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.
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