Realitatea TV
(1-31 august 2016)
Postul

Ziua,
ora

Emisiunea,
autorul
greşelii
Jocuri de
putere,
moderator

*

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

pe unii dintre cei mai apropiați
oameni de Casa Regală a României

pe unii dintre oamenii
cei mai apropiați de
Casa Regală a României

care mai se luase de niște jurnaliști
asiatici

care se mai luase de
niște jurnaliști asiatici

membrii Casei Majestății Sale,
Regelui

membrii Casei Regale

și care cred că încă România poate fi o
țară respectată

Realitatea 3.VIII,
TV
15.27

Jocuri de
putere,
moderator
Jocuri de
putere,
moderator
Newsroom,
comentator

Sintaxă: ordinea cuvintelor
este greșită. Constituentul
introdus de prepoziția de
trebuie plasat imediat după
verb.
Sintaxă: semiadverbul mai
trebuie plasat între
pronumele reflexiv (se) și
verb.
Lexic: formulare incorectă.

Realitatea 1.VIII,
TV
21.19

Jocuri de
putere,
reporter

*

Realitatea 2.VIII,
TV
21.24

Realitatea 3.VIII,
TV
16.01

Newsroom,
reporter

inspectorii vor trebui, iată, să
stabilească planuri de conformare

Realitatea 4.VIII,
TV
16.03

Newsroom,
reporteră

au existat foarte multe comentarii în
presă vizavi de faptul că salariile [...]

și care cred că România
încă poate fi o țară
respectată
a unui politician de care
sunt tot mai uimit [...]
câtă energie poate să
aibă
inspectorii vor trebui să
stabilească planuri de
conformare
au existat foarte multe
comentarii în presă în
legătură cu faptul că

Realitatea 1.VIII,
TV
21.12

Realitatea 2.VIII,
TV
21.26

a unui politician la care sunt tot mai
uimit [...] câtă energie poate să aibă

Sintaxă: topică greșită.
Sintaxă: utilizarea greșită a
prepoziției; se spune a fi
uimit de (ceva, cineva), nu a
fi uimit la...
Stilistică: utilizare parazitară,
în exces, a interjecției iată.
Semantică: prepoziția vizavi
are sens local (spațial), nu
relațional.

Realitatea
TV
Realitatea
TV

4.VIII,
16.03
4.VIII,
16.05

Newsroom,
reporteră
Newsroom,
prezentatoare

Realitatea
TV
Realitatea
TV

4.VIII,
16.06
4.VIII,
17.29

Newsroom,
prezentatoare
Newsroom,
prezentatoare

Realitatea 4.VIII,
TV
20.10

a mai spus că nu și-a depus salariul de
pensie
rămân scutiți de la plata taxelor

*

cu reprezentanți, lideri ale partidelor
politice
Calitatea vieții la sat atunci când va
crește, automat vom vedea și ce
spuneți dumneavoastră.

Prime Time
*
News,
prezentatoare
Dimineața de
știri,
prezentatoare

festivale de stradă

Realitatea 5.VIII,
TV
10.17

Dimineața de
știri,
prezentatoare

deși vârsta autoturismelor nu are [...]

Realitatea 5.VIII,
TV
10.18

Dimineața de *
știri, subtitlu

Vârsta medie a autoturismelor în
ceea ce privește vechimea mașinilor
din România este de 11 ani

Realitatea 5.VIII,
TV
10.07

Cum comentați, iată, ceea ce a spus
Raluca Prună la adresa lui Ponta?

salariile [...]
a mai spus că nu și-a
depus dosarul de pensie
rămân scutiți de plata
taxelor

Neglijență de exprimare.

Sintaxă: selecție greșită a
prepoziției. Se spune corect a
fi scutit de ceva, nu a fi scutit
de la ceva.
cu reprezentanți, lideri ai Sintaxă: dezacord în gen.
partidelor politice
Sintaxă: topică greșită.
Atunci când va crește
calitatea vieții la sat,
automat vom vedea și ce
spuneți dumneavoastră.
festivaluri de stradă
Morfologie: formă greșită de
plural.
Cum comentați ceea ce a Stilistică: utilizare parazitară,
spus Raluca Prună la
fără rol semantic sau
adresa lui Ponta?
sintactic, a interjecției iată;
aceasta are un rol discursiv,
pragmatic, dar este
supărătoare folosirea în
exces.
deși vechimea
Semantică: substantivul
autoturismelor nu are
vârstă se folosește pentru
[...]
ființe (entități vii). Pentru
obiecte se poate folosi
vechime.
Sintaxă: enunțul este greșit
Vechimea medie a
din mai multe motive:
autoturismelor din
România este de 11 ani folosirea substantivului
vârstă în legătură cu obiecte;

Realitatea 5.VIII,
TV
10.30

Dimineața de
știri, reporteră

 Cristina Caliu ne spune mai multe
despre planurile celui mai mare partid
din țară. Cristina, ești în direct, te
ascultăm.
- Bun găsit! Vor discuta socialdemocrații despre pregătiri de
campanie electorală și implicit despre
listele pentru alegerile parlamentare

Realitatea 5.VIII,
TV
10.30

Dimineața de
știri, reporteră

un scor undeva de 50%

Realitatea 5.VIII,
TV
21.07

Jocuri de
putere,
voce

etțetera, etțetera

etcetera, etcetera

Realitatea 6.VIII,
TV
21.04

Jocuri de
putere,
moderator
Jocuri de
putere,

*

Nea Mălin Miliardar

Nea Mărin Miliardar

*

din punct de vedere al businessului

din punctul de vedere al
businessului

Realitatea 6.VIII,
TV
21.06

 Cristina Caliu ne spune
mai multe despre
planurile celui mai mare
partid din țară. Cristina,
ești în direct, te
ascultăm.
- Bun găsit! Socialdemocrații vor discuta
despre pregătiri de
campanie electorală și
implicit despre listele
pentru alegerile
parlamentare
un scor de aproximativ
50%

complicarea inutilă a
structurii; redundanța
folosirii a două substantive
sinonime (autoturism,
mașină).
Sintaxă: ordinea cuvintelor
nu este corectă în raport cu
structura informațională a
enunțului.

Semantică: nu este
recomandată folosirea
adverbului de loc undeva
pentru a exprima
aproximarea cantității.
Pronunție: pronunțare
învechită, neconformă
normelor actuale, a abrevierii
etc.
Pronunție: greșeală de
pronunțare a numelui.
Sintaxă: substantivul punct se
folosește articulat definit

moderator
Realitatea 6.VIII,
TV
21.07

Jocuri de
putere,
moderator

*

Realitatea 10.VIII
TV
21.00

Jocuri de
putere,
banda de jos
Realitatea 10.VIII, Jocuri de
TV
21.26
putere,
banda de jos
Realitatea 10.VIII, Jocuri de
TV
21.29
putere,
banda de jos
Realitatea 10.VIII, Jocuri de
TV
21.29
putere,
banda de jos
Realitatea 10.VIII, Jocuri de
TV
21.29
putere,
moderator

niciunul dintre ei nu uzau cu găști de
interlopi, nu uzau cu suprimare fizică

își ia rămas bun
Pagubă de 300 mil. euro, și e doar
începutul
*

Cei ce nu cunosc jurnalismul, nu îl
înțeleg
8 descinderi în Tg. Mureș

*

[...] presa, care trebuie să fie mult,
mult, mult mai serioasă atunci când
iau informații

Realitatea 12.VIII, Realitatea
TV
21.02
românească,
moderator

la backgroundul dumneavoastră, și
liberal

Realitatea 12.VIII, Realitatea
TV
21.10
românească,
moderator

noi, un popor care totuși avem ceva
istorie

niciunul dintre ei nu
foloseau găști de
interlopi, nu foloseau
metode de suprimare
fizică
își ia rămas-bun

când urmează un substantiv
în genitiv.
Semantică: utilizare
pretențioasă și greșită din
punct de vedere semantic și
sintactic a verbului a uza.

Ortografie: substantivul
compus rămas-bun se scrie
cu cratimă.
Pagubă de 300 mil. de
Sintaxă: între numeralul
euro, și e doar începutul compus și substantivul
cuantificat (euro) se folosește
prepoziția de.
Cei ce nu cunosc
Punctuație: virgulă între
jurnalismul nu îl înțeleg propoziția subiectivă și
predicat.
8 descinderi în TârguOrtografie: substantivele
propriu compus Târgu-Mureș
Mureș
se scrie cu cratimă.
[...] presa, care trebuie să Sintaxă: dezacord în număr.
fie mult, mult, mult mai
serioasă atunci când ia
informații
la trecutul / pregătirea Lexic: se recomandă evitarea
dumneavoastră, și liberal anglicismelor atunci când se
pot folosi cuvinte din limba
română.
noi, un popor care totuși Sintaxă: acordul verbuluiare ceva istorie
predicat trebuie făcut la
persoana a III-a. Subiectul
este pronumele relativ care,

Realitatea
TV
Realitatea
TV

15.VIII, Știri, subtitlu
11.45
15.VIII, Știri, subtitlu
11.45

*

Realitatea 16.VIII, Meteo,
TV
10.47
prezentatoare

RAPPS a dă peste 200.000 de euro
[...]
lucrări de hidroizolare și reparați la
acoperiș

RAPPS a dat peste
200.000 de euro [...]
lucrări de hidroizolare și
reparații la acoperiș

Punctiform, cantitățile de apă vor
depăși [...]

Local, cantitățile de apă
vor depăși [...]

Realitatea 16.VIII, Realitatea de
TV
12.35
la 12.00,
reporter

*

după ora douăzeci și doi

după ora douăzeci și
două

Realitatea 18.VIII, Realitatea
TV
22.04
românească,
moderator
Realitatea 18.VIII, Realitatea
TV
23.26
românească,
moderator
Realitatea 19.VIII, Casa
TV
14.03
Poporului,
prezentatoare
Realitatea 19.VIII, Casa
TV
14.09
Poporului,
prezentatoare
Realitatea 22.VIII, Realitatea de
TV
16.13
la 16.00,
comentator

*

pe toți îi doare în fund de oamenii
ăștia care mor

tuturor nu le pasă de
oamenii ăștia care mor

*

demisia ministrului Agriculturii și al
președintelui APIA

demisia ministrului
Agriculturii și a
președintelui APIA
într-un document
aprobat recent de
Ministerul Educației
Personal, am susținut
examene unde [...]

într-un document proaspăt trecut de
Ministerul Educației
Eu personal am susținut examene
unde [...]
*

să mai își asigure un nou mandat

având drept antecedent
substantivul popor.
Neglijență de redactare.
Ortografie: substantivul la
plural reparații trebuie scris
cu doi i.
Lexic: adjectivul punctiform
nu are utilizări de adverb și
nu are nici sensul dorit în
context („în zone foarte
restrânse”).
Sintaxă: pentru exprimarea
orei, se folosește forma de
feminin a numeralului (de
ex., ora două, nu ora doi).
Stilistică: exprimare
nepotrivită pentru o emisiune
de televiziune.
Sintaxă: dezacord.
Semantică-stilistică:
formulare defectuoasă,
excesiv de colocvială
Semantică: pleonasm.

să își mai asigure un nou Sintaxă: în registrul standardmandat
literar, semiadverbul mai este
plasat între pronumele
neaccentuat și verb.

Realitatea 22.VIII, Realitatea de
TV
16.15
la 16.00,
prezentator

*

Realitatea 22.VIII, Realitatea de *
TV
16.45
la 16.00, voce

Realitatea 24.VIII, Casa
TV
14.02
Poporului,
reporter
Realitatea 24.VIII, Casa
TV
14.25
Poporului,
banda de jos
Realitatea 25.VIII, Jocuri de
TV
21.12
putere,
moderator
Realitatea 25.VIII, Jocuri de
TV
21.14
putere,
comentator
Realitatea 25.VIII, Jocuri de
TV
21.51
putere,
comentator
Realitatea 25.VIII, Jocuri de
TV
22.00
putere,
moderator
Realitatea 26.VIII, Realitatea de
TV
12.35
la 12.00,

*

nu e prima oară în care domnul
Boureanu se află în această situație

nu e prima oară când
Sintaxă: nu se poate folosi
domnul Boureanu se află pronumele relativ care atunci
în această situație
când substantivul antecedent
nu este plin semantic.
folosiți ca scuturi umane sau chiar ca și folosiți ca scuturi umane Sintaxă: nu este corectă
combatanți
sau chiar pe post de
folosirea semiadverbului și
combatanți
după prepoziția calității ca;
pentru evitarea cacofoniei, se
pot folosi alți termeni care
exprimă calitatea.
Se va deplasa Matteo Renzi și în
Sintaxă: topică greșită în
Matteo Renzi se va
zonele afectate mai târziu
deplasa și în zonele
raport cu structura
afectate mai târziu
informațională a enunțului.
Dragne: Decizia [...]
Dragnea: Decizia [...]
Absența unei litere.
pare stăpânul absolut a intervențiilor
de urgență

pare stăpânul absolut al
intervențiilor de urgență

Sintaxă: dezacord.

de câteva zile, de când am luat
contact cu această știre

de câteva zile, de când
am auzit această știre

Semantică: exprimare inutil
complicată.

*

să aibe grije

să aibă grije

*

În această seară este una dintre
acele seri în care te simți bucuros să
faci [...]

Morfologie: selecție greșită a
desinenței, prin analogie cu
alte verbe care au -e la
conjunctiv.
Sintaxă: anacolut.

Această seară este una
dintre acele seri în care
te simți bucuros să faci
[...]
Cum rămâne cu
Semantică: inconsecvență
protejarea clienților care semantică, din cauza folosirii

Cum rămâne cu protejarea clientului
care are probleme și care, iată, a apelat

prezentatoare
Realitatea 26.VIII, Realitatea de
TV
13.13
la 13.00,
prezentoare

în număr destul de mare la [...]
*

Realitatea 26.VIII, Realitatea de
TV
13.30
la 13.00,
banda de jos
Realitatea 27.VIII, Realitatea de
TV
11.03
la 11.00,
banda de jos

Realitatea 29.VIII, Jocuri de
TV
22.50
putere,
comentator
Realitatea 30.VIII, Jocuri de
TV
21.03
putere,
moderator
Realitatea 30.VIII, Jocuri de
TV
21.03
putere,
moderator

Realitatea 30.VIII, Jocuri de
TV
21.13
putere,
moderator
Realitatea 30.VIII, Jocuri de

*

*

au probleme și care, iată,
au apelat în număr
destul de mare la [...]
Mulțumiți hotelierii de cum a evoluat
Mulțumiți hotelierii de
afacerea, businessul, pe acest sezon
cum a evoluat afacerea,
[...]?
businessul, în acest
sezon [...]?
Primarii spun ca ar trebui sa primească Primarii spun că ar
un salariu cel puțin dublu
trebui să primească un
salariu cel puțin dublu
muncitorii de la protecția Civilă
muncitorii de la
protecția civilă /
muncitorii de la
Protecția civilă

singularului în prima parte a
enunțului.
Sintaxă: utilizare greșită a
prepoziției.
Ortografie: lipsesc unele
semne diacritice.

noi o păzim ca și grăniceri

noi o păzim ca grăniceri

despre restartarea vieții politice

despre reinițializarea
vieții politice

îl iubesc atât de mult pe Cluj, pe
Clujul meu, mai ales toamna

iubesc atât de mult
Clujul, Clujul meu, mai
ales toamna

erau deja în leg

erau deja în lege

Ortografie: este incorect să se
scrie doar adjectivul cu
inițială majusculă. Dacă e
vorba de o instituție, trebuie
scris substantivul cu inițială
majusculă (Protecția civilă).
Sintaxă: după prepozițioa
calității ca nu se folosește
semiadverbul și.
Lexic: se recomandă evitarea
anglicismelor atunci când se
pot folosi cuvinte românești.
Sintaxă: construcția cu
prepoziția pe și dublare prin
pronume personal
neaccentuat (îl) este incorectă
când substantivul are
trăsătura semantică inanimat.
Neglijență de redactare.

foarte multe întrebări au venit, pe o

foarte multe întrebări au

Sintaxă: utilizare greșită a

TV

21.19

putere,
moderator

chestiune care s-a întâmplat la
grădinițe

* = Greşeală semnificativă, reţinută pentru evaluarea finală.

venit, în legătură cu o
chestiune care s-a
întâmplat la grădinițe

prepoziției.

