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Pasisakiusiųjų kalboje pastebėtos klaidos
Gelažnikienė – kirčiuotas skiemuo -kie-. Turi būti kirčiuojamas skiemuo -laž- „Gelažnikienė“
Ištekėjusių moterų pavardės
2.1. su priesaga -ienė:
* išlaiko vyriškosios pavardės kirtį, jei padarytos iš 1-osios kirčiuotės vyriškųjų
pavardžių arba iš vyriškųjų pavardžių, turinčių kirtį vienaskaitos vardininke toliau kaip 2-ajame
skiemenyje nuo galo, pvz.: Kiáunė – Kiáunienė, Petrė́ nas – Petrė́ nienė, Pangónis – Pangónienė,
Rìmantas – Rìmantienė, Vãbalas – Vãbalienė, Mickẽvičius – Mickẽvičienė;
*visais kitais atvejais kirčiuojama priesaga, pvz.: Kaũpas – Kaup enė, Šalnà – Šaln enė,
Budrỹs – Budr enė, Žemaĩtis – Žemait enė, Šepetỹs – Šepet enė;
2.2. su priesaga -(i)uvienė išlaiko vyriškųjų pavardžių kirčio vietą ir priegaidę, pvz.:
Sùtkus – Sùtkuvienė, Girdžius
– Girdžiuvienė.
̃
̃
Klausimų nėra – posėdžio metu kirčiuotas paskutinis skiemuo, o reikia kirčiuoti pirmąjį -klauDaugiaskiemenis daiktavardis „klausimas“ yra 1 kirčiuotės, todėl turi pastovų kirtį visuose
linksniuose: ar turite klausimų, klausimų nėra, kilus klausimų arba jei kiltų klausimų ir t. t.
Sekantis klausimas, turi būti kitas klausimas
Dalyvis sekantis, sekanti nevartotinas reikšmėmis „kitas, tolesnis, ateinantis, artimiausias“, pvz.:
Statybas numatoma pradėti sekančiais metais (taisoma kitais, ateinančiais metais)
Sekantis tinkamai pavartotas sakiniuose: Man vis sapnuojasi pasakas sekantis senelis. Mane sekantis
žmogus staiga sustojo ir pan.
Viso klausimų
Bendrajam kiekiui reikšti ar sumuojamai lentelės eilutei pavadinti vartojamas ne viso (plg. rus.
всего), o iš viso (žr. Kanceliarinės kalbos patarimai, Vilnius, 2002, p. 328).
Perduoti: kirčiuotas skiemuo -duo-, o turi būti kirčiuojamas pirmasis „perduoti“
Daugiaskiemeniai veiksmažodžiai niekada kirčio į priešdėlį neatitraukia, išskyrus priešdėlį per-,kuris
visų veiksmažodžių visose formose kirtį atitraukia į save, pvz.: pabalnojo, nuvažiuoja, bet
perbalnojo, pervažiavo
Taipogi
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ antraštyne dalelytė taipogi
neteikiama, tad pirmenybę, ypač dalykinėje kalboje, patartina teikti dalelytei taip pat.
Tuo pačiu
Vienarūšiams tariniams, kuriais reiškiami veiksmai susiję priežastiniais ryšiais, jungti žodžių
junginys tuo pačiu yra vengtinas vartoti. Verslininkai ragina siekti sąžiningos konkurencijos ir tuo
pačiu (taisoma tuo, taip) kurti skaidrią rinką.
Idant Patartina jungtuką idant, kaip ir jog, vartoti apgalvotai, be pagrindo nesimėgauti jų
archajiškumu.
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