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Najczęściej popełniane błędy językowe

BŁĘDNIE
Witam (w nagłówku e-maila)

Kowalski Jan

w cudzysłowiu
wracać z powrotem (pleonazm)
cofać się do tyłu (pleonazm)
wziąść
Podaj mi tą książkę
zaadoptować się do warunków;
zaadoptować strych na mieszkanie
łabądź
Bożonarodzeniowy
grekokatolicki
w każdym bądź razie
P.S.
80-tych, 5-tego maja, lata 90-te
pojedyńczy
dwu i pół letni
pod rząd
odnośnie czegoś
przekonywujący
ilość mieszkańców
najmniejsza linia oporu
rok dwutysięczny ósmy
Co tam pisze?
pociąg do Buska-Zdrój

POPRAWNIE
Dzień dobry!
Szanowna Pani Doktor!
Szanowny Panie Profesorze!
Szanowni Państwo!
Jan Kowalski
(w podpisie, w adresie, na stronie tytułowej,
w polu nadawcy w e-mailu itd.: najpierw
imię, potem nazwisko)
w cudzysłowie
wracać
cofać się
wziąć
Biernik: Podaj mi tę książkę
(Narzędnik: z tą książką)
zaadaptować się do warunków
(zaadoptować dziecko, psa, kota)
łabędź
bożonarodzeniowy
(przymiotniki z małej litery)
greckokatolicki
w każdym razie
PS (post scriptum)
80., 5 maja, lata 90.
pojedynczy
dwuipółletni
z rzędu
odnośnie do czegoś /w odniesieniu do / w
stosunku do /wobec czegoś
przekonujący, przekonywający
liczba mieszkańców
linia najmniejszego oporu
rok dwa tysiące ósmy
(odmieniamy tyko ostatni człon)
Co tam jest napisane?
pociąg do Buska-Zdroju
1

mgr Anna Alochno-Janas
Informacje dla studentów:
www.arsverbi.pl/dydaktyka/wsb-gliwice
Kontakt: aaj@arsverbi.pl

Piotr i Paweł mieszkają razem. Oboje są
braćmi.

ciemiężca, krzywoprzysiężca
dekold
języczek uwagi

opatrznie
wziąć coś na tapetę

Przyjeżdżając w piątek, pogoda była dość
dobra.
(błąd składniowy; rozbieżność podmiotu
zdania wywołuje efekt komiczny)

(odmieniamy oba człony)
Piotr i Paweł mieszkają razem. Obaj są
braćmi.
(oboje = kobieta i mężczyzna;
obaj = dwaj mężczyźni;
obie = dwie kobiety)
ciemięzca, krzywoprzysięzca
dekolt
języczek u wagi
(czyli drobna rzecz o decydującym,
rozstrzygającym znaczeniu; etymologia:
ruchoma strzałka wskazująca wychylenie się
wagi w stronę jednej z szalek)
opacznie (na opak)
wziąć coś na tapet
(wyrażenie „być na tapecie” odnosi się do
słowa „tapet”, które dawniej oznaczało stół,
przy którym toczą się obrady.
Przyjeżdżając w piątek, zastałam dość dobrą
pogodę.
(imiesłów (współczesny lub uprzedni) musi
być zgodny z podmiotem domyślnym (np. ja)
zdania głównego)
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