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Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

Altex

Clasa energetica A+

Clasă energetică A+

Grafie: omiterea semnelor diacritice.

Cappy Pulpy

Surprinde-ti simturile cu
aromele Cappy Pulpy
Festivalul e un moment.
Trăiește-l.
Preturi mici în limita
stocului disponibil.

Surprinde-ți simțurile cu
aromele Cappy Pulpy
Festivalul e un moment.
Trăiește-l!
Prețuri mici, în limita stocului
disponibil.

Grafie: omiterea semnelor diacritice.

Altex

capacitate centrifuga

capacitate centrifugă

Punctuație: omiterea semnului exclamării la
imperativ.
Grafie: neglijență de redactare.
Punctuație: omiterea virgulei ce marchează elipsa
verbului copulativ.
Grafie: neglijență de redactare.

PPT

preturi pentru tine

prețuri pentru tine

Grafie: neglijență de redactare.

Abexine,
itelestore.ro,
voce

[...] pe care albinele îl
injectează fie în atacatori,
fie în luptele interne din
roi
o capsulă Femovita pe zi

[...] pe care albinele îl
injectează fie în atacatori, fie
în alte albine, în luptele
interne din roi
o capsulă Femovita pe zi

Sintaxă: cele două elemente coordonate trebuie să
fie de același tip.

lăsîndu-mi pielea mai
netedă
Târgu Mureș

lăsându-mi pielea mai netedă

*

a ales cele mai calitative
substanțe

a ales substanțele de cea mai
bună calitate

*

Gratuit
Pentru membri noi

Gratuit
Pentru membrii noi

Köber: [e-ma-i-lul]
potrivit
La aniversarea de 14 ani,
Praktiker…
Intră pe orange.ro/10 ani

Köber: [e-mai-lul] potrivit

Ortografie: nu a fost respectată norma referitoare
la scrierea cu â și î.
Ortografie: substantivul propriu compus TârguMureș se scrie cu cratimă.
Semantică: adjectivul calitativ „referitor la
calitate” nu poate fi folosit la superlativ. El nu are
sensul „de bună calitate”, cu care a fost folosit în
acest context.
Ortografie: din context reiese că substantivul
membrii a fost folosit articulat definit în context,
deci trebuie scris cu doi i.
Ortoepie: substantivul comun email e bisilabic:
e-mail.
Semantică: aniversarea prespune sărbătorire unui
număr de ani.
Punctuație: e necesară virgula în coordonarea mai

Orange
Bricostol

*

HerbaClear
Top Shop

Praktiker
Orange

Târgu-Mureș

La a paisprezecea aniversare,
Praktiker…
Intră pe orange.ro/10 ani,

Ortoepie: accentuare greșită a cuvântului.
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pune-ți o dorință
și ți se poate împlini
Stații oricând în drumul
tău

pune-ți o dorință
și ți se poate împlini
Stații oriunde în drumul tău

(pronunție)…își pierde din
propietățile…

…își pierde din
proprietățile…

multor grupuri verbale.
Semantică: reclama de la Petrom scoate în
evidență faptul că s-au deschis noi stații de
alimentare (Petrom) pe care le poți găsi oriunde,
nu oricând.
Pronunție: cuvântul proprietăți este pronunțat
greșit.

