ŽODŽIŲ IR ŽODŽIŲ JUNGINIŲ KLAIDOS
Daiktavardis įrengimas nevartotinas vietoj žodžio įrenginys, kai nusakoma
mechanizmų, mašinų, įtaisų, prietaisų vienam reikalui visuma:
naujų įrengimų (=įrenginių) įsigyti neapsimoka;
robotai ar kitokie įrengimai (=įrenginiai) pakeis pardavėjus;
galingi įrengimai (=įrenginiai). Daiktavardis sujungimas nevartotinas reikšme
jungtis:
visus sujungimus (=visas jungtis) būtina tikrinti;
tie sujungimai (=tos jungtys) neatlaikė.
Daiktavardis įpakavimas nevartotinas reikšme pakuotė:
svarbu gražus įpakavimas (=graži pakuotė);
dovanos įpakavimas (=pakuotė).
Daiktavardis išmatavimai nevartotinas reikšme matmenys:
reikia didelių išmatavimų (=matmenų) lopšio;
manekenai gali keistis sumodeliuodami beveik bet kokios figūros ir išmatavimų
(=matmenų; dydžių) vyrišką ir moterišką kūną;
bunkerių išmatavimų (=matmenų).
Daiktavardis atmintis nevartotinas reikšme atminimas, prisiminimas:
šviesios atminties (=šviesaus atminimo) mus gydžiusio gydytojo;
mus palikęs šviesios atminties (=šviesaus atminimo) bazilioniškis.
Būdvardis pilnas nevartotinas reikšmėmis visas, visiškas:
per nepilną (=visą) šimtmetį;
dirba pilną (=visą) darbo dieną;
dirba ne pilnu (=ne visu) etatu.
Būdvardis vieningas nevartotinas reikšmėmis bendras, vienas, vienodas:
priimate vieningus (=bendrus) sprendimus;
vieninga (=bendra) valstybinio atpažinimo sistema;
turėtų netylėti ir prabilti apie vieningos (=bendros) ir nuoseklios prevencijos poreikį.
Prieveiksmis pakankamai nevartotinas reikšme gana:
žydėjimas trunka pakankamai (=gana) ilgai;
buvę geriausi jauniai aukštumų suaugusiųjų tenise pasiekia pakankamai (=gana)
anksti;
kriaušė yra pakankamai (=gana) įnoringa;
jos pakankamai (=gana) gerai auga ir žydi net pavėsyje.
Prieveiksmis teisingai nevartotinas būdui, susijusiam su tam tikromis
taisyklėmis, įvardyti:
amuletas ant riešo saugo ir gydo, tačiau neteisingai (=netinkamai) naudojamas gali
susargdinti;
visą laiką daug dalykų darė neteisingai (=netinkamai);
teisingai (=taisyklingai; tinkamai) atliekant pritūpimus.
Žodžių junginys pašalinis poveikis keistinas į šalutinį poveikį:

vaistų pašalinis (=šalutinis) poveikis;
tai ne nuo vaistų, jie neturi pašalinio (=šalutinio) poveikio;
pašalinis (=šalutinis) medikamentų poveikis mažesnis.
Veiksmažodis iššaukti nevartotinas reikšme sukelti:
iššaukė (=sukėlė) diplomatinę krizę.
Veiksmažodis užskaityti nevartotinas reikšme įskaityti:
kontrolinis darbas užskaitytas (=įskaitytas);
užskaitomas (=įskaitomas) greičiausiai įveikto rato laikas.
Veiksmažodis apjungti nevartotinas reikšme sujungti:
apjungė (=sujungė) kūrybinius gebėjimus.
Veiksmažodis gautis nevartotinas savaimine rezultatine reikšme:
gaunasi (=išeina) skanus vitaminingas gėrimas.
Veiksmažodis aptarnauti nevartotinas reikšmėmis prižiūrėti, tvarkyti, rūpintis.:
kiekvienas jų laukia, kad kitas aptarnaus jo poreikius (=rūpinsis jo poreikiais);
technines stotis aptarnauja (=prižiūri) specialiai parengti darbuotojai.
Veiksmažodis nukreipti nevartojamas reikšme siųsti:
nukreips (=nusiųs) į kitą gydymo įstaigą;
pažadėjo, kad nukreips (=nusiųs) pas kitą specialistą.
Nevartotinas vertinys neužilgo:
neužilgo (=netrukus) jis vėl pasirodė;
neužilgo (=netrukus) pašalino.
Žodis energetinis nevartojamas, kai pamatinis žodis yra energija:
energetinė (=energinė) vertė 205 kcal;
energetiniai (=energiniai) gėrimai.
Medžiaga pateikiama iš 2014–2017 metais tikrintų periodinės spaudos leidinių.

