
GREȘELI
FRECVENTE

DE VOCABULAR



1. Bine v-am regăsit din nou. 

(a regăsi=a găsi din nou)

Corect:

Bine v-am regăsit. Bine v-am găsit din nou. 

PLEONASMUL:

Greșeală de exprimare care constă în folosirea alăturată a unor

cuvinte, construcții cu același înțeles. Această greșeală frecventă de 

exprimare are cauza principală în necunoașterea sensului unor

cuvinte. 



2. Dacă nu vrea, nu vrea! 

TAUTOLOGIE:

Greșeală de exprimare care constă în repetarea inutilă a unui

cuvânt, cu altă funcție sintactică. Uneori este folosită ca figură de 

stil, intenționată, având rolul de a sublinia o calitate sau o acțiune

prin repetarea unui termen. 



3. Situația respectivă îmi era familială. (Corect: familiară)

Corect:

Situația respectivă îmi era familiară.

PARONIMELE sunt cuvinte cu formă asemănătoare, dar cu sens

diferit.

Un cuvânt mai cunoscut vorbitorilor este folosit în locul perechii

sale mai puțin cunoscute, de unde rezultă CONFUZIA (ATRACȚIA) 

PARONIMICĂ.



4. Aici este vorba de munca care aduce câștig.

Corect:

Aici este vorba de munca ce aduce câștig.

CACOFONIE:

Alăturarea nepotrivită a două cuvinte dintr-un enunț așa încât

finalul primului cuvânt este repetat la începutul cuvântului

următor; (îmbinarea urâtă de sunete,  „kakos”= urât, 

„kalos”=frumos).



5. Fata (cazul nominativ) împăratului, cum ajunse acolo, îi (cazul

dativ) plăcu palatul.

Corect:

Fetei (cazul dativ) împăratului, cum ajunse acolo, îi (cazul dativ) 

plăcu palatul.

Dativ=Dativ => ANACOLUT

O greșeală de exprimare care constă în dezacordul unor cuvinte

în același enunț; această greșeală apare foarte des în limbajul

colocvial (familiar).



o Nu știu alții cum sunt, dar eu (cazul nominativ), când mă

gândesc la locul nașterii mele...parcă-mi saltă (cazul dativ) și

acum inima de bucurie. D≠N 

Corect:

Nu știu alții cum sunt, dar mie, când mă gândesc la locul

nașterii mele, îmi saltă și acum inima de bucurie. 

Exemple: ANACOLUT



Exemple: CACOFONIE 

o Dacă considerați că constituie o problemă, vom renunța. 

Corect:

În cazul în care considerați că există o problemă, vom renunța. 



Exemple: ANACOLUT

o Eu (cazul nominativ), când mă gândesc la tine, îmi (cazul

dativ) pare bine . N≠D

Corect:

Mie, când mă gândesc la tine, îmi pare bine. 

Mie îmi pare bine când mă gândesc la tine.



T
E
M
Ă

1. Ce-i frumos, e frumos!

2. În excursie a fost cum a fost.

3. În timpul școlii, am făcut ce am făcut și mi-am făcut o 

bibliotecă.

4. Dacă cade guvernul, avem alegeri anticipate.

5. Am completat rubrica calificativelor.

6. El cântă frumos ca canarul.

7. Cine chiulește, munca nu-i priește.

8. Există oameni și oameni.

9. Această fată îl privește cu diferență.

10. Avionul a făcut scară la Atena.

11. L-am căutat pe Sorin, care nefiind acasă, l-am luat pe Mihai.

12. M-a rugat să mă întorc înapoi să văd ce face.

13. El a găsit poșeta abandonată, dar însă era goală.

14. Prietenul meu a ajuns un mare magnat.

15. Ei au conviețuit împreună multă vreme.


