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Wstęp

1.  Słownik przypomnień gramatycznych gromadzi około 1700 terminów oraz wyra
żeń o charakterze terminologicznym pochodzących z podręczników używanych na 
studiach polonistycznych w uniwersytetach, wyższych szkołach pedagogicznych, 
wyższych szkołach zawodowych i w kolegiach nauczycielskich1. Słownik opracowa
ny został jako pomocnicze i podręczne źródło wiedzy o znaczeniu terminów grama
tycznych, do którego sięgać można po to, by szybko przypomnieć sobie, co znaczy 
dany termin, do czego się odnosi, w jakiej sytuacji można się nim posłużyć, czasem 
zaś dla lepszego uświadomienia sobie jego znaczenia. Cel tego opracowania jest 
więc wyraźnie praktyczny, co zdecydowało zarówno o doborze materiału wydobytego 
z podręczników, jego układzie, jak i o sposobie objaśniania zawartych w nim termi
nów. 

2.  Jak widać z liczby haseł w tym słowniku, terminologia gramatyczna jest dość bo
gata, a źródeł tego bogactwa można upatrywać przede wszystkim w rozwoju dyscy
pliny. Nowe metodologie przynoszą zazwyczaj nowe pojęcia, te zaś wymagają na
zwania, co realizuje się albo przez tworzenie nowych, dotąd nieistniejących termi
nów, albo przez przedefiniowanie terminów już wcześniej używanych. Pierwszy spo
sób powiększa ilościowo zasób słownictwa specjalnego, drugi powoduje wielo
znaczność jednostek terminologicznych. Odrębnym zjawiskiem jest natomiast 
wprowadzanie terminów dla nazwania pojęć już nazwanych, co owocuje niekoniecz
nie pożądaną w terminologii synonimią. Te trzy aspekty znalazły odbicie w słowniku. 

1 Zob. Bibliografia. 

Stosunkowo najmniej kłopotliwa w ujęciu słownikowym okazała się synonimią; w 
przypadkach grupy terminów o tym samym znaczeniu przyjęto zasadę wyboru jed
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nego z nich na wyraz hasłowy i podawania synonimów w nawiasie, np. spółgłoska 
palatalna (spółgłoska miękka, spółgłoska twardopodniebienna, spółgłoska palatal- 
na właściwa, spółgłoska mediopalatalna). Każdy z synonimów jest ponadto umie
szczony w odpowiednim miejscu słownika jako hasło odsyłaczowe, np. spółgłoska 
miękka p. spółgłoska palatalna. Niezależnie więc od tego, który z terminów synoni
micznych w danym momencie zainteresuje czytelnika, będzie mógł on dotrzeć do 
potrzebnego hasła. 

Inaczej opisuje się w słowniku te terminy, które nie sądokładnie wobec siebie 
synonimiczne, w ich znaczeniach bowiem są pewne różnice wynikające z odmien
nego (mniej lub bardziej) ich rozumienia w różnych podręcznikach. Słownik przypo
mnień nie jest miejscem do analizowania owych różnic, stąd też terminy tego rodza
ju są odrębnymi hasłami, co najwyżej zawierającymi minimalny komentarz. Za takim 
rozstrzygnięciem przemawiały powody czysto praktyczne. Uznałem, że korzysta
jącemu ze słownika łatwiej będzie dotrzeć do potrzebnego hasła i uzyskać jedno
znaczne wyjaśnienie, zwłaszcza że punktem wyjścia poszukiwań jest konkretny 
termin występujący w konkretnym podręczniku. Alternatywą byłoby połączenie 
dwóch terminów omawianego typu w jedno hasło nie tyle wprost objaśniające, ile 
problemowe, co dla odbiorcy byłoby mniej wygodne, z treści bowiem musiałby sam 
wydobyć potrzebnąmu informację na temat jednego terminu, eliminując niepotrzeb
ne mu w tym momencie wątki dotyczące owych innych terminów i różnic między 
nimi.

Osobną kwestią są terminy de facto wieloznaczne (polisemiczne). Tak jest 
choćby w przypadku terminu zdanie. W składni tradycyjnej oznacza on rodzaj wy
powiedzenia zawierającego finitywnąformę czasownika. W składni semantycznej 
odnosi się on do pojęcia związanego z abstrakcyjną płaszczyzną semantyczną, zaś 
realny odcinek tekstu będący językowym korelatem owego abstrakcyjnego zdania 
obsługuje termin wyrażenie zdaniowe. Z kolei w innych ujęciach termin zdanie 
obejmuje swym zakresem wszystkie konstrukcje z formami czasownikowymi, fini- 
tywnymi i niefinitywnymi. Różnice tego typu są opisane w odnośnych hasłach w po
staci odrębnych znaczeń opatrzonych numerami 1,2,...

Tak samo postępuje się wtedy, gdy termin używany jest w więcej niż jednym 
dziale gramatyki, faktycznie jest wieloznaczny, jak np. segment- w fonologii i w 
morfologii; derywacja w słowotwórstwie i składni.
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3. Ogólnie zasady opracowania Słownika przypomnień gramatycznych można 
przedstawić następująco: 1. zwięzłość i przystępność objaśnień (czasem trudno te 
dwie rzeczy ze sobą pogodzić); 2. stosowanie w objaśnieniach tylko takich terminów, 
które same są w tym słowniku objaśnione, co w kilku przypadkach zmusiło do wpro
wadzenia terminu spoza podręczników, koniecznego jednak do objaśnienia pew
nych haseł; 3. ilustrowanie przykładami objaśnień wszędzie tam, gdzie jest to ko
nieczne.

4. W słowniku jest system odsyłaczy, który ma pomóc korzystającemu w poruszaniu 
się po nim. Pierwszym rodzajem odesłań są wspomniane wyżej hasła w rodzaju 
afiksacja p. derywacja afiksalna. Odsyłane w ten sposób są a) synonimy wyrazów 
hasłowych, b) (rzadziej) terminy, które „wbudowano” w definicje i tam objaśniono, 
bądź jawnie, bądź przez podanie przykładów.

Drugim typem odsyłaczy są strzałki -> informujące, że dany termin użyty w tre
ści hasła jest też odrębnym hasłem. Ten rodzaj odesłania stosuje się wówczas, kie
dy warto dać czytelnikowi sygnał, aby - dla lepszego zrozumienia informacji zawartej 
w aktualnie czytanym haśle - od razu sprawdził znaczenie danego terminu.

Trzeci typ odsyłaczy - Zob. albo Zob. też - umieszczony jest na końcu wielu 
haseł i powiadamia, że przydatne mogą być dodatkowe informacje wiążące się z 
danym hasłem. Ten typ odesłania stosuje się w dwóch przypadkach; a) gdy dany 
termin jest ściśle związany z innym na zasadzie kontrastu i poznanie ich obu daje 
pełniejszą informację, np. spółgłoska i samogłoska, dźwięk periodyczny i dźwięk 
nieperiodyczny, dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze, wyraz motywujący i wyraz 
motywowany, b) gdy uznaje się, że dla właściwego poznania znaczenia i zakresu 
stosowalności terminu należy informację zawartąw haśle uzupełnić tematycznie, jak 
w haśle peryfraza słowotwórcza, od którego odsyła się do haseł motywacja asocja
cyjna, derywat onomazjologiczny, stanowiących naturalne dopełnienie informacji 
dotyczącej tego typu motywacji, czy powiązanie odsyłaczami haseł aoryst, imper- 
fekt, czas przeszły złożony.

W niektórych, choć nieczęstych przypadkach w haśle podawana jest informacja 
lokalizująca wyraźnie termin, poprzez związanie go z nazwiskiem językoznawcy, 
który się nim posługuje. W nielicznych też przypadkach autor słownika dodaje ko
mentarz dotyczący objaśnianego terminu, wskazując na jego rzadkie stosowanie lub 
na inny, a ważny aspekt funkcjonowania.
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Skróty i oznaczenia

: - znak alternacji morfonologicznej
[] - w nawiasach kwadratowych po

daję się głoski
/ / - w nawiasach ukośnych podaję 

się fonemy
M-mianownik
D - dopełniacz
C - celownik
B-biernik
N - narzędnik
Msc. - miejscownik
W-wołacz
cz. ter. - czas teraźniejszy
cz. nprzesz. - czas nieprzeszły
cz. przesz. - czas przeszły
cz. przysz. - czas przyszły 
dk-aspekt dokonany
GN - grupa nominalna (subskrypt in

formuje o przypadku, w jakim 
GN występuje, np. GNM - grupa 
nominalna w mianowniku)

GO - grupa orzeczenia
GP - grupa podmiotu
GW - grupa werbalna

Inf. - bezokolicznik
Imn. - liczba mnoga
Ip. - liczba pojedyncza 
nd - aspekt niedokonany 
os. - osoba
ps. -jęz. prasłowiański
r.m. - rodzaj męski
r.n. - rodzaj nijaki
r.ż. - rodzaj żeński
scs - jęz. staro-cerkiewno-słowiań- 

ski
SPA - struktura predykatowo-argu- 

mentowa
tr. ozn. - tryb oznajmujący
tr. przyp. - tryb przypuszczający
tr. rozk. - tryb rozkazujący
PSPA - podstawowa struktura predy- 

katowo-argumentowa
PWPA- podstawowe wyrażenie pre- 

dykatowo-argumentowe
SPA - struktura predykatowo-argu- 

mentowa
Zob. - zobacz
-> - odesłanie do hasła
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A
abrewiacja - tworzenie —> skrótowców z nazw wielowyrazowych, np. 

Powszechna Kasa Oszczędności - Pekao, Uniwersytet Jagielloń
ski - Ujot. Zob. skrótowiec, literowiec, sylabowiec.

absorpcja morfologiczna - proces morfologiczny zachodzący w wy
razach jako następstwo perintegracji, który polega na połącze
niu się wydzielonej w skutek perintegracji cząstki wyrazu z pier
wotnym -> sufiksem, w czego wyniku powstaje nowy, złożony su- 
fiks i ustala się nowy (inny niż pierwotny) podział wyrazu na część 
tematyczną i formantową.

accusativus p. biernik.

adaptacja - proces słowotwórczy polegający na dołączeniu do zapo
życzonego z innego języka wyrazu -> sufiksu słowotwórczego, 
-k{a), -owa{ć), -ow(y), który asymiluje zapożyczenie w systemie 
słownikowym i morfologicznym. Funkcję sufiksu w takich wypad
kach określamy jako s funkcję strukturalną, np. bagiet-k{a) (z fr. 
baguette), akcept-owa{ć) (z ang. (to) accept).

adideacja - takie przekształcenie brzmieniowe -> skrótowca, które 
zrównuje go z już istniejącym wjęzyku wyrazem, stosowane czę
sto dla uzyskania żartobliwego efektu, np. TKJ {Towarzystwo 
Kultury Języka) - tokaj\ ZSP {Zrzeszenie Studentów Polskich) - 
zsyp.
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afiks (morfem afiksalny) - -> morfem związany, który łączy się z 
morfemem leksykalnym, a także z innymi afiksami, tworząc struk
turę wyrazu, mający funkcję gramatyczną i/lub strukturalną.

afiks formotwórczy (afiks tematotwórczy) —> morfem fleksyjny, nie 
będący -> końcówką, którego funkcją jest tworzenie -> tematów 
fleksyjnych wtórnych, np. -ąc- w tematach imiesłowów przy
miotnikowych. Może być wykładnikiem wartości jednej z -> kate
gorii morfologicznych, np. sygnalizacja liczby pojedynczej przez 
sufiks -in- w rzeczownikach typu Amerykanin (wobec form lmn. 
bez tego sufiksu - Amerykanie), może też nie pełnić takiej funkcji, 
ale być tylko elementem strukturalnym, np. -/- w formach czasu 
przyszłego złożonego {będępisak). Zob. też sufiks tematyczny.

afiks prosty - afiks składający się z jednego morfemu, np. -e-, -ć 
{widzi-e-ć), chat-, -a (chat-a), -acz {bieg-acz). Zob. afiks złożony.

afiks słowotwórczy - typ -> morfemu gramatycznego, którego funkcją 
jest wyrażanie stosunków motywacyjnych między -> leksemami. 
Zob. motywacja słowotwórcza, hasła dot. funkcji formantów.

afiks tematotwórczy p. afiks formotwórczy.

afiks złożony - afiks, w którego strukturze znajdują się segmenty nie
samodzielne, pozbawione znaczenia (submorfy), powstały na sku
tek -> absorpcji morfologicznej, np. -ar-sk(i) w wyrazie mleczarski 
{przemysł mleczarski), gdzie submorfem jest segment -ar-, w prze
ciwieństwie do jego alternantu -arz- w wyrazie mleczarz, mającego 
znaczenie subiektu czynności. Zob. afiks prosty.

afiksacja p. derywacja aflksalna
afrykata p. spółgłoska zwarto-szczelinowa.

afrykatyzacja - rodzaj —> upodobnienia spółgłosek zwartowybucho- 
wych [t], [d] pod względem miejsca artykulacji, zachodzący w po
łożeniu przed -> spółgłoskami zwarto-szczelinowymi lub -> szcze
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linowymi, w którego wyniku wymawiana jest spółgłoska zwarto- 
szczelinowa, np. [c] (dovucca, a. dovit>ca), [ć] (o*ćebie, pocskur- 
ńe, młoćśi, oćśevać, 03zyvać śe).

agens - składnik zdania wyrażający sprawcę czynności, jej wykonaw
cę, ogólnie tego, kto działa w sposób nazwany w czasowniku.

aglutynacja - tworzenie —> form gramatycznych poprzez przyłączanie 
do -> morfemu leksykalnego -> morfemów gramatycznych, z 
których każdy jest sygnalizatorem wartości jednej tylko katego
rii morfologicznej. W języku polskim występuje marginalnie we 
fleksji czasownika. Jako formy aglutynacyjne traktujemy formy -> 
trybu przypuszczającego (widział-a-by-m) i czasu przeszłego 
(chciał-a-ś), gdzie widział-, chciał- to -> tematy wtórne odno
śnych czasowników, -a- sufiks rodzaju gramatycznego żeńskiego, 
-by- sufiks trybu przypuszczającego, -m, -ś końcówki osoby/liczby.

akcent - wyróżnianie w toku mówienia niektórych -> sylab w wyra
zach poprzez zwiększenie ich donośności (w niektórych językach 
poprzez zmianę, wysokości tonu lub wydłużanie sylaby akcentowa
nej) - akcent wyrazowy, oraz pewnych wyrazów' w zdaniach - ak
cent zdaniowy a. logiczny.

akcent dynamiczny p. akcent przyciskowy, 
akcent ekspiracyjny p. akcent przyciskowy, 
akcent główny p. akcent wyrazowy, 
akcent iloczasowy p. akcent ry tmiczny.

akcent inicjalny - akcent padający na początkowy sylabę w wyrazie.

akcent logiczny (akcent zdaniowy, akcent rematyczny) - dodatkowe 
wzmocnienie akcentowanej sylaby wypowiedzenia dla podkreśle
nia ważności informacyjnej danego wyrazu, por. Jan dał pióro 
Pawłowi - Jan dał pióro Pawłowi - Jan dał pióro Pawłowi - Jan 
dał pióro Pawłowi.

akcent melodyczny p. akcent toniczny.
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akcent muzyczny p. akcent toniczny.

akcent oksytoniczny (oksytoneza) - akcent padający na ostatnią sy
labę wyrazu.

akcent paroksytoniczny (paroksytoneza) - akcent padający na 
przedostatnią-» sylabę wyrazu.

akcent poboczny p. akcent wyrazowy.

akcent proparoksytoniczny (proparoksytoneza) - akcent padający na 
trzecią -» sylabę od końca wyrazu.

akcent przyciskowy (akcent dynamiczny, akcent ekspiracyjny) - ak
cent polegający (jak w języku polskim) na zwiększeniu siły wyma
wiania (donośności) określonej sylaby w wyrazie.

akcent Tematyczny p. akcent logiczny.
akcent ruchomy p. akcent swobodny.

akcent rytmiczny (akcent iloczasowy) - akcent wyrazowy realizowany 
przez wydłużenie wymowy -» sylaby akcentowanej.

akcent stały - akcent padający w wyrazach zawsze na tę samą -» syla
bę. Ten rodzaj akcentu pełni zazwyczaj funkcję rozgraniczającą 
(delimitatywną), poprzez sygnalizowanie w toku wypowiedzi gra
nic międzywyrazowych.

akcent swobodny (akcent ruchomy) - akcent nie związany ze stałym 
miejscem w wyrazie (jak w j. rosyjskim). Ten rodzaj akcentu ma 
fonologiczną funkcję dystynktywną (sygnalizuje albo różnice -> 
znaczeń leksykalnych, albo —> znaczeń gramatycznych).

akcent toniczny (akcent muzyczny, akcent melodyczny) - akcent wy
razowy polegający na zmianie wysokości muzycznej sylaby 
akcentowanej w stosunku do pozostałych sylab wyrazu.

akcent wyrazowy - wyróżnianie w wyrazie jednej z —> sylab poprzez 
zwiększenie (w zależności od języka) jej donośności, czasu trwania 
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lub wysokości tonu. Możliwa jest też sytuacja taka, że wy różnione 
bywają dwie sylaby, choć nie w tym samym stopniu. Mówd się 
wówczas o akcencie głównym (silniejsze wyróżnienie) i akcencie 
pobocznym (słabszym od głównego).

akcent zdaniowy p. akcent logiczny.

akcja - typ sytuacji pozajęzykowej opisywanej za pomocą czasowni
ków, charakteryzującej się, w przeciwieństwie do sytuacji określa
nych jako -> stany, dynamiką, a więc brakiem stabilności, zmien
nością w czasie; dzianie się. Opozycja akcja - stan jest podstawą 
charakterystyki semantycznej czasowników.

akcja niezmiennostanowa - akcja, w której wyniku nie dochodzi do 
powstania jakiegoś nowego stanu rzeczy w stosunku do stanu 
sprzed jej rozpoczęcia, np. Słońce świeci', Samochód jedzie. Zob. 
akcja zmiennostanowa.

akcja samoistna —> akcja, która zachodzi bez udziału jej -> subiektu, 
bez jego woli, np. On się starzeje', Samolot spadł do morza. Zob. 
akcja zamierzona.

akcja zamierzona —> akcja, której przebieg jest kontrolowany przez 
-> subiekt, jest zależny od jego woli, np. Chłopiec kopie piłkę, Ko
walscy odjechali. Zob. akcja samoistna.

akcja zmiennostanowa —> akcja, w której wyniku wytwarza się inny 
stan rzeczy, niż był u jej początku, np. Drzewo uschło', Piotr napi
sał opowiadanie. Zob. akcja niezmiennostanowa.

akomodacja - przystosowanie się jednego członu związku składnio
wego do wymagań drugiego członu pod względem morfologicz
nym, leksykalnym lub tylko składniowym. Zob. dalsze hasła.

akomodacja czysto składniowa - typ -> akomodacji polegający na 
tym, że -> człon określany (nadrzędny) wymaga -> członu określa
jącego (podrzędnego) w postaci zdania danego typu, np. czasownik 
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wiedzieć wymaga jako podrzędnika zdania dopełnieniowego, On 
wie, że załatwienie tej sprawy jest niemożliwe.

akomodacja dwustronna p. akomodacja wzajemna.

akomodacja jednostronna - typ -> akomodacji morfologicznej pole
gający na gramatycznym podporządkowaniu się jednego ze skła
dników pozostających ze sobą w związku składniowym drugiemu. 
Ten typ odpowiada częściowo tradycyjnemu pojęciu -> związku 
zgody (nie obejmuje relacji akomodacyjnych między -> podmiotem 
i -> orzeczeniem) i pojęciu -> związku rządu; np. mądry- człowiek - 
przymiotnik akomodowany jest przez rzeczownik pod względem 
przypadka, liczby i rodzaju gramatycznego, czytać gazetę - 
rzeczownik jest akomodowany przez czasownik pod względem 
przypadka, mieszkanie kolegi - rzeczownik kolega akomodowany 
jest przez —> człon nadrzędny pod względem przypadka; pierwszy z 
przykładów to tradycyjny związek zgody, dwa pozostałe związki 
rządu. Zob. akomodacja wzajemna.

akomodacja leksykalna - typ -> akomodacji polegającej na tym, że 
człon nadrzędny wymaga członu podrzędnego należącego do okre
ślonej części mowy (np. czasownik zaczynać wymaga czasownika 
niedokonanego, zaczyna pracować, pisać, chorować) lub do okre
ślonej klasy leksykalnej (np. zdechnąć w użyciu nienacechowanym 
wy maga podmiotu z klasy rzeczow ników zwierzęcych).

akomodacja morfologiczna - typ -> akomodacji polegającej na dosto
sowaniu się członu podrzędnego do wymagań członu nadrzędnego 
pod względem -> wartości kategorii morfologicznych, np. -> człon 
główny -> grupy imiennej wymaga od przymiotnika będącego -> 
członem podrzędnym przystosowania się pod względem wartości 
kategorii przypadka, liczby i rodzaju.

akomodacja składniowa (akomodacja syntaktyczna) - sposób sygna
lizowania zależności składniowych w' -> wypowiedzeniu. Termin 
ten w odniesieniu do przystosowania formalno-gramatycznego za
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stępuje obecnie w nowszych opisach składniowych tradycyjne po
jęcia związku zgody, -> związku rządu, a w zakresie przystoso
wania treściowego (brak akomodacji) zastępuje pojęcie -> związku 
przynależności.

omodacja syntaktyczna p. akomodacja składniowa.

mmodacja wzajemna (akomodacja dwustronna) - typ akomoda
cji morfologicznej zachodzący między -> podmiotem a -> orzecze
niem oraz w -» grupach nominalnych z członem liczebnikowym, 
polegający na tym, że każdy z członów dostosowuje się do drugiego 
pod względem -> wartości kategorii morfologicznych. Tak więc 
np. rzeczownik w pozycji podmiotu dostosowuje się do czasow
nika pod względem przypadka (mianownik), natomiast czasownik 
dostosowuje się do tego rzeczownika pod względem osoby (3 os.) i 
liczby, a w formach czasu przeszłego, w jednym z wariantów czasu 
przyszłego i w trybie przypuszczającym także pod względem ro
dzaju gramatycznego, np. Dziecko bawi się ale: Dzieci bawią się, 
On czekał {czekałby, będzie czekał) ale: Ona czekała {czekałaby, 
będzie czekała), Ono czekało {czekałoby, będzie czekało). W gru
pie nominalnej z podrzędnikiem liczebnikowym a.w. polega na 
tym, że rzeczownik narzuca liczebnikowi wymagania akomodacyj- 
ne w zakresie kategorii rodzaju gramatycznego, natomiast liczeb
nik akomoduje rzeczownik pod względem przypadka i liczby, por. 
pięciu uczniów {mężczyzn, lekarzy) wobec pięć kobiet {stołów, pta
ków). Zob. akomodacja jednostronna.

itant (partycypant) - w składni semantycznej uczestnik akcji nazy
wanej przez czasownik, np. ~^> agens czynności, -> obiekt czynno
ści, narzędzie czynności etc.

dualne rozczłonkowanie zdania (struktura tematyczno-rematycz- 
na, perspektywa funkcjonalna zdania) -■ podział zdania z punktu 
widzenia struktury jego treści (sensu), w którym wyróżnia się 
człon wyjściowy (temat, datum), czyli wyróżniony (wskazany) 
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przedmiot, o którym coś się mówi (to, o czym się mówi, informację 
daną kontekstowo lub/i konsytuacyjnie) oraz człon rozwijający (re- 
mat, novum), czyli to, co się mówi o owym przedmiocie, np. T= 
Jeśli chodzi o naszą wycieczkę', R= to chyba nic z niej nie będzie, 
T= Jego syn R= skończył w tym roku studia.

aktualne użycie czasu p. czas aktualny.

akut (intonacja akutowa) - w języku prasłowiańskim typ intonacji 
wyrazowej rosnącej. Zob. cyrkumfleks.

allofon (wariant fonemu) —> głoska będąca reprezentacją tekstową -> 
fonemu, np. głoski [b] i [b'j są allofonami (wariantami) fonemu 
Ib/, a głoski [r], [R], [r], [R'j, [[], [R] sąalofonami fonemu /r/.

allofon fakultatywny (fakultatywny wariant fonemu) - -> głoska, bę
dąca wariantem pobocznym -> fonemu, której wystąpienie w wyra
zach jest uzależnione od indywidualnych cech wymowy nadawcy, 
tempa mówienia, np. [R] uwulame czy [ł] przedniojęzykowo-zębo- 
we. Zob. allofon główny, allofon pozycyjny. Zob. allofon główny.

allofon główny (wariant główny fonemu, podstawowa reprezentacja 
fonemu) - głoska, której występowanie w wyrazach jest naj
mniej uzależnione od kontekstu (mająca najszerszą-> dystrybucję) 
w porównaniu z innymi głoskami należącymi do danego fonemu. I 
tak np. dla zbioru allofonów fonemu /r/ — [r], [f], [R], [R], [f], [R] 
allofonem głównym będzie [r], ponieważ ma ono najszerszy i naj
mniej uwarunkowany zakres występowania, natomiast pozostałe 
warianty mają ograniczoną-> dystrybucję (są wariantami pobocz
nymi), np. [R] jest wariantem indywidualnym (fakultatywnym), 
[r] występuje tylko przed [i], [j] w -► nagłosie i -> śródgłosie w 
wyrazach typu ring, risotto, wariat, Maria, zaś na granicy między- 
wyrazowej w wygłosie pierwszego z wyrazów, o ile w nagłosie wy
razu następnego jest [i] lub [j]; [{] występuje tylko w obustronnym 
sąsiedztwie bezdźwięcznych obstruentów krf'i, lub w -> wygło
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sie absolutnym po bezdźwięcznym obstruencie, wiatr. Zob. allofon 
fakultatywny, allofon pozycyjny.

allofon kombinatoryczny p. allofon pozycyjny.

allofon pozycyjny (allofon kombinatoryczny, kombinatoryczny wa
riant fonemu)---- > głoska, będąca wariantem pobocznym -> fone
mu, której występowanie w wyrazach jest uzależnione od konte
kstu fonetycznego (od pozycji w wyrazie), np. z dwóch wariantów 
fonemu /v/ - [v], [v‘] drugi z podanych występuje jedynie w poło
żeniu przed samogłoską [i] lub półsamogłoską [j]. Zob. allofon 
główny, allofon fakultatywny.

allomorf (alternant morfemu, wariant morfemu) - każdy z -> morfów 
będących reprezentantami tego samego -> morfemu, np. allomor- 
fami jednego morfemu -#k- są -k-, -k'-, -c- -ek- (dziewczyn-k-a, 
dziewczyn-k'-i, dziewczyn-c-e, dziewczyn-ek-(p).

allomorf główny (podstawowa reprezentacja morfemu, podstawowy 
wariant morfemu) - ten z -> allomorfów, który ma najszerszą, naj
mniej uwarunkowaną (ograniczoną) dystrybucję. Z dwóch allo
morfów morfemu -ow- {-ov-, -ov'-} dom-ow-y, par-ow'-ec, za al
lomorf główny uznajemy postać -ov- występującą w większej licz
bie kontekstów niż wariant -ov'-, który pojawia się tylko przed 
morfami powodującymi -> palatalizację.

allomorfia (allomorfizm) - zjawisko wariantywności -> morfemów, tj. 
reprezentowanie w tekście morfemu przez więcej niż jeden -> 
morf. Np. morfem -kot- występuje w tekstach w postaci następują
cych (allo)morfów (jest reprezentowany przez następujące allo- 
morfy): {-kot-, -koć-, -koc-} odpowiednio: kot, koć-i, koc-ur.

alternacja automatyczna (alternacja fonologiczna) - typ alternacji 
morfonologicznej wywoływany kontekstem fonologicznym i 
zachodzący obligatoryjnie, np. alternacja spółgłosek twardych do 
miękkich przed samogłoską [i]: sam : sam'-i, kśak : kśak'-i. Zob. 
alternacja gramatyczna.
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alternacja fonologiczna p. alternacja automatyczna.

alternacja gramatyczna - typ altemacji morfonologicznej wywoły
wany przez kontekst morfologiczny, np. alternacja k : ć (mlek-o - 
mleć-arz), której źródłem jest nie samogłoska [a] w nagłosie morfu 
-arz-, ale sam morf -arz, co jest widoczne na tle dopuszczalnych 
połączeń [k] + [a] na granicy między morfemowej, por. mlek-o - 
mlek-a. Ten rodzaj alternacji zachodzi fakultatywnie. Zob. altema- 
cja automatyczna.

alternacja ilościowa - typ altemacji polegający na ucięciu części 
tematu fleksyjnego, np. kaczka - kacz-or (ucięcie -k-), fiński (nóż) 
-fin-ka (ucięcie -sk-).

alternacja jakościowa - typ alternacji polegający na wymianie jednej 
głoski (grupy głosek) na inną głoskę (grupę głosek), np. bied-a - 
bieś-e, wżou- wźey-a, chińsk'-i - chińsć-yzna.

alternacja morfonologiczna - wymiana fonemów zachodząca w obrę
bie jednego morfemu i wywoływana kontekstem fonologicznym 
albo morfologicznym.

alternacja samogłoskowa - wymiana samogłosek o : a, 'e : 'a, e : 'o, 
o : u, e : o, u : y, (j>: e.

alternacja spółgłoskowa - wymiana spółgłosek twardych na miękkie, 
np. p . p\ b : b' lub na -» morfonologicznie (funkcjonalnie) mięk
kie, np. t: c, k : c; spółgłosek miękkich na morfonologicznie mięk
kie, np. ś : ś, ź : ż lub morfonologicznie miękkich na miękkie, np. 
c : k',ż : g'.

alternacyjny szereg - zbiór -> fonemów (grup fonemów), które są 
członami jednej -> alternacji morfonologicznej, np. o : u (wozu - 
wóz), k : k' : c : ć (ręk-a - ręk -i - ręc-e - ręć-n-y).

alternant morfemu p. allomorf.

alternant tematu fleksyjnego p. temat oboczny.
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anafora - w składni zjawisko polegające na zastosowaniu w tekście 
zaimków lub połączenia zaimka wskazującego z jakimś innym wy
razem dla uniknięcia powtarzania tego samego rzeczowmika, przy
miotnika lub przysłówka, np. Spotkałem na ulicy kolegę. Stal on 
przed kinem, czekając na kogoś. Chłopiec z ciekawością przyglą
dał się łabędziom i kaczkom. Te drugie wyraźnie czekały na to, by 
rzucić im jakiś pokarm. Wskazywanie anaforyczne następuje 
wstecz po linii tekstu, tzn. odsyła odbiorcę do elementu już użytego 
wcześniej w tekście. Zob. katafora, wskazywanie.

analiza morfologiczna - podział wyrazu na elementarne (niepodziel
ne dalej) segmenty zwane -> morfemami. W przeciwieństwie do 
analizy słowotwórczej, która ogranicza się do wyodrębnienia 
dwóch elementów tworzących strukturę słowotwórczą wyrazu, 
analiza morfologiczna daje podział wieloczłonowy.

analiza słowotwórcza - podział wyrazu na bezpośrednie składniki 
tworzące jego strukturę, tj. na -> temat słowotwórczy i -> formant 
słowotwórczy.

analogia - tworzenie form gramatycznych lub formacji słowotwór
czych na wzór form lub formacji częstszych bądź bardziej wyrazi
stych lub z jakichś powodów „atrakcyjniejszych” w odczuciu użyt
kowników języka, np. pracoholik jest derywatem utworzonym 
przez analogię do wyrazu alkoholik. Mechanizmem analogii moż
na też tłumaczyć pojawienie się w języku form fleksyjnych umią, 
rozumią, nawiązujących do znacznie liczniejszych form typu ku
pią, robią, widzą.

antonimia - rodzaj relacji semantycznej między leksemami opartej na 
przeciwieństwie znaczeń.

antonimy - leksemy mające przeciwstawne znaczenia, np. dobry-zły, 
męski - żeński.

antycypacja - 1. w fonetyce tak nazywa się zjawisko polegające na 
tym, że w toku mówienia narządy mowy częściowo przyjmują 
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wcześniej pozycję charakterystyczną dla głoski, która dopiero ma 
być wymówiona, w czego rezultacie jakaś cecha artykulacyjna 
realizowana jest wcześniej, np. w wyrazie drzewo zwarcie dziąsło- 
we charakterystyczne dla [ź] realizowane jest już w momencie 
artykułowania [d], co powoduje wymówienie wariantu dziąsłowe- 
go tej głoski. Zob. perseweracja.
2. w składni termin ten odnosi się do zjawiska charakterystycznego 
dla mówionej odmiany języka a polegającego na podwajaniu 
podmiotu lub dopełnienia za pomocą zaimka, niekiedy rzeczowni
ka, np. Ten samochód, to on stał na parkingu już od kilku tygodni. 
Nie lubił jej, tej histeryczki.

antykadencja - typ -> intonacji charakteryzujący się podwyższeniem 
tonu ostatniej sylaby poakcentowej w zdaniach pytających i tych 
oznajmujących, które wymagają uzupełnienia. Zob. kadencja.

aoryst - w języku ps., scs i staropolszczyźnie czas przeszły prosty wy
rażający czynność minioną i zakończoną, ale bez dokładniejszego 
zaznaczenia jej trwania w czasie, istniejący w dwóch odmianach, 
jako tzw. aoryst sygmatyczny, zawierający w temacie spółgłoskę [s] 
altemującądo [x], [ś] lub oraz aoryst asygmatyczny, którego temat 
nie zawierał [s]. Zob. imperfekt, czas przeszły złożony.

aoryst asygmatyczny p. aoryst.
aoryst sygmatyczny p. aoryst.

apel - w —> klasyfikacji syntaktycznej części mowy leksem należący do 
klasy wykrzykników, mający funkcję impresywną, mogący łączyć 
się z wołaczem, a także z czasownikiem w trybie rozkazującym: 
Precz, durniu! Hej, poczekaj!

apellativum p. rzeczownik pospolity.

apikalizacja - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego polegający na 
przesunięciu zwarcia końca języka z zębów na dziąsła podczas 
artykulacji spółgłosek [t], [d] w położeniu przed spółgłoską dzią- 
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słową [s], [ź], [ć], czego wynikiem jest wymowa dziąsłowych wa
riantów' spółgłosek zębowych.

apozycja - w składni rzeczownik występujący w funkcji określenia in
nego rzeczownika i pozostający z nim w związku zgody, np. matka 
Polka, drzewo olbrzym.

argument - 1. w składni semantycznej wyróżniony w rzeczywistości 
pozajęzykowej przedmiot fizyczny.
2. językowy korelat (znak) przedmiotu wyróżnionego. W tym dru
gim znaczeniu używa się jednak na ogół terminów wyrażenie 
argumentowe, nazwa argumentowa, znak argumentowy. Zob. też 
predykat.

argument derywowany p. wyrażenie argumentowe derywowane.

argument nieprzedmiotowy (argument zdarzeniowy) - w składni se
mantycznej PSPA ze -> składnikiem temporalnym wyrażającym 
relację czasową między treścią owej PSPA a treścią -> predykatu, 
przy którym ona stoi, użyta w pozycji argumentu przy predyka
tach wymagających uzupełnienia co najmniej jednego miejsca ar
gumentem nieprzedmiotowym, np. Piotr się nie zgadza, żeby Ma
ria pojechała do Warszawy, gdzie predykatem wymagającym ar
gumentu zdarzeniowego jest zgadzać się, zaś argumentem zdarze
niowym jest PSPA organizowana przez predykat pojechać i jego 
argumenty Maria, Warszawa. A.n. może być realizowany też nie 
zdaniem, ale grupą, por. Piotr nie zgadza się na wyjazd Marii do 
Warszawy. Zob. argument przedmiotowy.

argument przedmiotowy - w składni semantycznej przedmiot fizycz
ny, istota żywa. A.p. może być wyrażony językowo za pomocą 
zaimka rzeczownego w funkcji wskazującej (deiktycznej), zaimka 
1. i 2. osoby, rzeczownika będącego -> imieniem własnym. Zob. 
argument nieprzedmiotowy.

argument tematyczny p. argument wyróżniony
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argument wyróżniony (argument tematyczny) - jeden z argumentów 
SPA opartej na -> predykacie przynajmniej dwuargumentowym, 
który staje się -> tematem zdania; np. aktualizacja struktury predy- 
katowo-argumentowej opartej na predykacie kłócić się, wymagają
cym dwóch argumentów może być następująca: Ewa kłóci się z 
Zosią (argumentem wyróżnionym jest Ewa), albo: Ewa z Zosią 
kłócą się (wyróżnione obydwa argumenty).

argument zdarzeniowy p. argument nieprzedmiotowy.

artykulacja - w fonetyce oznacza zespół ruchów narządów mowy w -> 
nasadzie, w których wyniku następuje modulacja przepływu po
wietrza przez -> kanał głosowy decydująca o jakości powstającego 
dźwięku (głoski).

artykulacja alweolarna - artykulacja dziąsłowa.

artykulacja apikalna - artykulacja dokonywana czubkiem języka.

artykulacja bilabialna - artykulacja dwuwargowa.
artykulacja dentalna - artykulacja zębowa.

artykulacja dorsalna - artykulacja językowa.

artykulacja labialna - artykulacja wargowa.

artykulacja laryngalna - artykulacja krtaniowa.

artykulacja palatalna - artykulacja twardopodniebienna.

artykulacja predorsalna - artykulacja przedniojęzykowa. 

artykulacja uwularna - artykulacja języczkowa.

artykulacja welarna - artykulacja miękkopodniebienna.

asercja (modalność asertoryczna) - w składni semantycznej składnik 
-> zdania elementarnego wyrażający postawę nadawcy wobec 
prawdziwości treści -» podstawowej struktur)' predykatow'o- 
argumentow-ej. Składnik ten przysługuje zdaniom twierdzącym, w 
czasie teraźniejszym i przeszłym.
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aspekt - kategoria gramatyczna czasownika służąca do sygnalizowa
nia różnic w sposobie językowego ujęcia czynności przez nadawcę 
albo jako trwającej (rozwijającej się) w czasie (-> aspekt niedoko
nany), albo jako czynności ujmowanej całościowo (-> aspekt doko
nany).

aspekt dokonany - jedna z dwóch wartości kategorii aspektu; jej istotą 
jest zmiana stanu, w której rezultacie powstaje nowa sytuacja {Jan 
przeczytał książkę-, Kopnął ze złością piłkę-, Anna owdowiała).

aspekt niedokonany - jedna z dwóch wartości kategorii aspektu; wy
raża albo znaczenie kursywne - akcja trwa w danym czasie {Deszcz 
pada // deszcz padał // deszcz będzie padał), albo znaczenie itera- 
tywne - powtarzalność akcji {Zimąjeździmy w góry na narty-, Co
dziennie chodził do tej kawiarni', Bywała tu czasami).

aspiracja (przydech) - efekt akustyczny przepływu powietrza przez 
szczelinę między słabo rozsuniętymi wiązadłami głosowymi. W 
polszczyźnie daje się obserwować przy wymowie spółgłosek zwar- 
to-wybuchowych w momencie rozwierania narządów mowy.

asymilacja p. upodobnienie fonetyczne.

asyndeton - w składni połączenie bezspójnikowe zdań lub ich części, 
np. Jedni spali, inni grali w karty-, Jurek, Ewa, Andrzej - do domu!

augmentatiyum p. nazwy augmentalywnc.

autonomiczna jednostka informacyjna (samodzielna jednostka in
formacyjna) - w składni semantycznej takie wyrażenie, które jest 
zupełne pod względem semantycznym i do którego zrozumienia 
nie jest potrzebny kontekst językowy czy sytuacyjny.
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B
barwa dźwięku - całość właściwości postrzeganych słuchowo, pozwa

lających odróżnić dany dźwięk od innych, zależny od jego struktu
ry akustycznej (formy drgań).

baza derywacji p. wyraz motywujący.
baza słowotwórcza p. wyraz motywujący.

bezokolicznik - forma fleksyjna czasownika, nie wyrażająca wartości 
kategorii -> czasu i -> osoby, której morfologicznym wykładnikiem 
jest w polszczyźnie końcówka -ć, robi-ć, siedzie-ć, rzadziej koń
cówka zerowa, por. piec-tj), wlec-j), móc-tj), tłuc-tj) (ale część opisów 
bezokoliczniki zakończone na -c traktuje jako formy zawierające 
-> węzeł morfologiczny, a więc np. piek- + -ć = piec). Funkcje skła
dniowe bezokolicznika w tradycyjnych opisach to funkcja podmio
tu {Opalać się jest przyjemnie), dopełnienia przy -> czasownikach 
modalnych (Musisz tam pojechać); w innych ujęciach składni bez
okolicznik uznaje się za człon główny -> zdań niefinitywnych.

biernik (accusativus) - przypadek -> dopełnienia bliższego (także oko- 
licznika) wyrażany -> syntetyczną lub -> analityczną formą fleksyj- 
ną-
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c
cecha diakrytyczna p. cecha dystynktywna.

cecha dystynktywna (cecha diakrytyczna, cecha fonologiczna, cecha 
relewantna) - ta cecha fonetyczna, która w danym języku jest waż
na w komunikacji językowej, ponieważ służy do sygnalizowania 
różnic między znakami językowymi (do sygnalizowania różnic 
znaczeniowych), np. dźwięczność /b/ wobec jej braku w /p/ w bas - 
pas, dziąsłowość /ś/ wobec zębowości /s/ w sok - sok.

cecha fonologiczna p. cecha dystynktywna.

cecha redundantna (cecha nierelewantna) - ta cecha głoski, która nie 
pełni funkcji dystynktywnej (nie jest -> cechą dystynktywną).

cecha relewantna p. cecha dystynktywna.

cechy selekcyjne predykatów - (cechy semantyczne predykatów) - w 
składni semantycznej w ten sposób nazywa się właściwości -> pre
dykatu, na które składa się liczba wymaganych (implikowanych) 
przez niego -> argumentów oraz ich cechy semantyczne. Zob. ce
chy semantyczne pozycji argumentowych, implikacja.

cechy semantyczne pozycji argumentowych - w składni semantycz
nej cechy znaczeniowe argumentu decydujące o jego możliwoś
ciach pojawienie się przy danym -> predykacie. Do cech tego ro
dzaju należą np. żywotność, nieżywotność, osobowość, nieosobo- 
wość, materiałowość, singularność, pluralność.

cechy semantyczne predykatów p. cechy selekcyjne predykatów, 
cechy semantyczno-relacyjne p. cechy semantyczno-syntaktyczne.
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cechy semantyczno-syntaktyczne (cechy semantyczno-relacyjne) - w 
składni semantycznej właściwości składników -> zdań elementar
nych decydujące o tym, czy składniki te mogą wystąpić obok sie
bie (czy są zgodne semantycznie). Zob. zgodność semantyczna.

celownik (dativus) - przypadek -> dopełnienia dalszego; w składni 
tradycyjnej także przypadek -> podmiotu nie wyrażającego wyko
nawcy czynności (Było mu tam dobrze).

charakterystyka referencyjna p. referencja, 
charaktery styka temporalna wypowiedzi p. temporalizacja.

ciąg morfologiczny - w -> morfologii (w -> morfotaktyce) sekwencja 
-> morfów tworzących wyraz.

comparativus p. stopień wyższy.
compositum p. złożenie.
copula p. łącznik.

cyrkumfiks - afiks nieciągły, tzn. składający się z dwóch części (seg
mentów), z których jeden występuje w wyrazie przed rdzeniem, 
drugi zaś po nim. Termin ten może być używany tylko w przypad
ku czasowników w rodzaju u-latw-i-ć, u-czul-i-ć, na-słoneczn-i-ć, 
gdzie nie można segmentów u-, na- traktować jako samodzielnych 
morfemów wobec braku w polszczyżnie czasowników *łatwić, 
^słonecznic, * czulić, ich istnienie bowiem dopiero pozwoliłoby in
terpretować przedrdzenne segmenty jako -> prefiksy.

cyrkumfleks (intonacja cyrkumfleksowa) - w języku prasłowiańskim 
intonacja wyrazowa opadająca. Zob. akut.

czas - kategoria gramatyczna czasownika służąca tzw. temporalizacji 
zdania (charakterystyce temporalnej wypowiedzi), czyli wskazaniu 
(funkcja deiktyczna czasu) stosunku między momentem zdarzenia, 
o którym mówi się w danym zdaniu, a chwilą mówienia.
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czas aktualny - takie użycie kategorii czasu, w którym zdarzenie cha
rakteryzuje się poprzez wskazanie na jego przebieg w konkretnie 
wyznaczonym odcinku lub momencie czasu, np. w stosunku do 
chwili mówienia. Zob. czas nieaktualny.

czas bezwzględny - takie użycie kategorii czasu, w którym czas zaj
ścia zdarzenia, o którym mowa, jest charakteryzowany albo przez 
odniesienie go do chwili mówienia, albo do dowolnego (ale okreś
lonego) innego momentu czasowego; w jednym i drugim wypadku 
punkt odniesienia należy do rzeczywistości pozajęzykowej, np. By
łem w teatrze, Biegnie tam po drugiej stronie ulicy, Pójdziemy ju
tro do parku. Zob. czas względny.

czas faktywny p. faktywność.

czas habitualny - użycie -> czasu nieaktualnego dla charakterystyki 
akcji odbywających się zwyczajowo: Jadam śniadanie o 8; W tam
tych czasach bywał w „Literackiej" codziennie', Zob. czas omni- 
temporalny.

czas narracyjny - takie użycie kategorii czasu, w którym czas zajścia 
zdarzenia, o którym mowa, charakteryzuje się przez odniesienie go 
do dowolnego, wskazanego na osi czasu momentu, nie zaś do 
chwili mówienia Zdarzyło się to wkrótce po wojnie.

czas nieaktualny - takie użycie kategorii czasu, w którym zdarzenie 
charakteryzowane temporalnie nie jest powiązane z żadnym kon
kretnie wyznaczonym momentem, ponieważ rozgrywa się w du
żych przedziałach czasowych. Zob. czas aktualny, czas habitualny, 
czas omnitemporalny.

czas niefaktywny p. faktywność.

czas nieprzeszły - czas przyszły prosty czasowników dokonanych, np. 
zrobię, wyjdzie.

czas omnitemporalny - użycie s czasu nieaktualnego dla charaktery
styki akcji odbywających się zawsze (mających charakter „ponad
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czasowy”), np. Suma wewnętrznych kątów trójkąta wynosi 180°. 
Zob. czas habitualny.

czas przeszły - czas oznaczający akcję rozgrywającą się wcześniej niż 
chwila mówienia.

czas przeszły złożony (praeteritum) - w języku scs i staropolszczyźnie 
czas przeszły składający się z imiesłowu czasu przeszłego czynne
go II na -/ i form odmiany w czasie teraźniejszym czasownika być 
(pisał jeśm, pisał jeś, pisał jest). Zob. aoryst, imperfekt.

czas przyszły - czas podstawowo oznaczający akcję mającą rozegrać 
się później niż chwila mówienia.

czas teraźniejszy - czas podstawowo oznaczający akcję rozgrywającą 
się współcześnie z chwilą mówienia.

czas względny - takie użycie kategorii czasu, w którym zdarzenie, o 
którym mowa, charakteryzuje się przez odniesienie do czasu zaj
ścia innego zdarzenia wyrażonego w innym zdaniu tego samego 
tekstu, np. Przyjechawszy do Krakowa, poszukał najpierw hotełu. 
Zob. czas bezwględny.

czas zaprzeszły (plusquamperfectum) - w prasłowiańskim i staropol
szczyźnie złożony czas wyrażający czynność dawno minioną lub 
taką, która wyprzedzała inną czynność (także przeszłą), ...jako nas 
Pawlik posadził był na sądzie, a Jasiek tedy nie patrzył prawa.

czasownik - w -> klasyfikacji semantycznej -> leksem autosemantycz- 
ny, symboliczny, nazywający proces. W -> klasyfikacji gramatycz
nej leksem nieodmienny przez przypadek, odmienny przez osobę 
(czasownik właściwy) lub neutralny ze względu na tę kategorię 
(czasownik niewłaściwy). W -> klasyfikacji syntaktycznej czasow
nik to -> syntagmatyczny i samodzielny składniowo leksem o 
podstawowej funkcji -o członu głównego zdania.

czasownik akumulatywny - czasownik odczasownikowy z —> prefi
ksem na- oznaczający czynność będącą zsumowaniem działań czą
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stkowych, np. na-dokuczać (komuś) wiele razy dokuczać komuś', 
albo oznaczający czynność skierowaną na wiele przedmiotów, np. 
na-budować w znacz, wybudować wiele obiektów'".

czasownik anihilatywny - czasownik odczasownikowy, w którym -» 
formant wyraża znaczenie spowodowania zniknięcia obiektu czyn
ności, np. prze-grać (coś) 'stracić coś, grając', wy-pisać, np. dłu
gopis.

czasownik anulatywny - czasownik odczasownikowy oznaczający li
kwidację stanu, w jakim znajduje się przedmiot objęty czynnością, 
a który jest wynikiem czynności sygnalizowanej przez s temat sło
wotwórczy, np. rozszyfrować list można zinterpretować następują
co: a) stan wcześniejszy: 'A zaszyfrował list', b) czynność wyrażo
na czasownikiem: 'B robi tak, że likwiduje stan ustalony przez A 
i doprowadza do nowego stanu; list przestaje być zaszyfrowany'.

czasownik asertywny - czasownik czynnościowy wyrażający sąd, np. 
twierdzić, przeczyć.

czasownik atematyczny - czasownik nie zawierający w s temacie 
podstawowym -> sufiksu tematycznego, a więc mający -> temat fle- 
ksyjny równy morfemowi leksykalnemu (rdzeniowi), np. bi-ć,pie- 
c, czu-ć. Termin używany też w gramatyce historycznej i scs w od
niesieniu do czasowników, których temat czasu teraźniejszego był 
równy rdzeniowi (np. ps. dati,jesti, vedeti). Zob. czasownik tema
tyczny.

czasownik bezkontaktowy - w składni S. Jodłowskiego termin ozna
czający czasownik, który nie konotuje stosunków między przed
miotami, nie wymaga więc dopełnienia, np. spać, biegać. Zob. 
czasownik kontaktowy, konotacja.

czasownik czteromiejscowy - czasownik, który konotuje w zdaniu 
cztery uzupełnienia, np. przestawiać (Jan przestawił książki z pół
ki na szafkę). Zob. konotacja, uzupełnienie.
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czasownik czynnościowy - czasownik oznaczający akcję zamierzo
ną, która odbywa się z udziałem woli -> subiektu, np. chodzić, 
mówić, odpowiadać.

czasownik delimitatywny (czasownik determinatywny) - czasownik 
odczasownikowy, w którym prefiks po- wyprowadza informację o 
ograniczeniu czasu trwania akcji nazwanej przez -> temat słowo
twórczy, np. posiedzieć, pospać, poczytać (= trochę, przez pewien 
czas).

czasownik determinatywny p. czasownik delimitatywny.

czasownik dopełnieniowy - termin stosowany swego czasu w słowo- 
twórstwie i odnoszący się do czasownikowych derywatów 
odrzeczownikowych, które nazywają czynność ze względu na jej 
obiekt (planować 'sporządzać plan'), narzędzie (piłować 'ciąć coś 
piłą), materiał (srebrzyć 'pokrywać coś srebrem'), wytwór (pacz
kować np. ciastka 'pakować w paczki'). —> Temat słowotwórczy 
odpowiada więc -> dopełnieniu w zdaniu, które można traktować 
jako -> parafrazę derywatu. Obecnie termin ten jest już raczej nieu
żywany.

czasownik dopełnieniowy nieprzechodni p. czasownik kontaktowy, 
czasownik dopełnieniowy przechodni p. czasownik kontaktowy.

czasownik dwuaspektowy - czasownik, który może być używany w 
obu wartościach kategorii -» aspektu, tzn. jako niedokonany i jako 
dokonany, np. aresztować: Policja aresztuje bandytę może wyra
żać czas teraźniejszy (a więc użycie jako czasownika o aspekcie 
niedokonanym), jak i przyszły prosty (użycie jako czasownika o 
aspekcie dokonanym).

czasownik dw'umiejscovvy - czasownik, który konotuje w zdaniu dwa 
-> uzupełnienia, np. pisać (Ewa piszę list).

czasownik dyrektywny - czasownik czynnościowy wyrażający nakaz 
lub zakaz, np. kazać, zakazywać, polecać, zabraniać.
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czasownik dystrybutywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
formant sygnalizuje, że akcja nazwana w -> temacie słowotwór
czym odnosi się do więcej niż jednego -> subiektu {Chłopcy poro- 
zbiegali się w różne strony) i/lub przedmiotu, np. po-rozdawać 
{pieniądze) + wielu ludziom, po-rozpisywać {wyrazy naJiszki), po
wydawać {córki za mąż), po-wypisywać {cytaty z książki a. z ksią
żek).

czasownik działania p. czasownik kauzatywny.

czasownik ewaluatywny - czasownik czynnościowy wyrażający oce
nę, np. chwalić, potępiać.

czasownik ewolutywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
formant roz- wnosi znaczenie stopniowego rozwijania się -> akcji 
nazywanej w temacie słowotwórczym do stanu intensywności, 
np. roz-pada{ć) się, roz-kwita{ć), roz-pi{ć) się.

czasownik fazowy - ogólna nazwa czasowników, w których znaczeniu 
sygnalizowany jest początkowy lub końcowy moment -> akcji. Ter
min ten jest odnoszony zarówno do czasowników zaczynać, koń
czyć, słowotwórczo niemotywowanych, jak i do klasy czasowników 
odczasownikowych, dzielonej dalej na czasowniki -> inchoatywne 
(akcentujące początek akcji) i czasowniki terminatywne, które 
uwydatniają końcowy' moment akcji.

czasownik finitywny - rodzaj -> czasownika fazowego, czasownik od
czasownikowy, w którym formant prze- ma znaczenie 'przestać', 
np. prze-hucze{ć), prze-kwitną{ć). Uwaga: nie należy mylić termi
nu, o którym mówi się w tym haśle, z terminem -> forma finitywna 
czasownika.

czasownik frekwentatywny p. czasownik iteratywny.

czasownik inchoatywny (inchoativum) - rodzaj czasownika -> fazo
wego; czasownik słowotwórczo niepochodny {zasnąć 'zacząć 
spać'), sygnalizujący początek czynności lub stanu; także czasow
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nik odczasownikowy, w którym formant za-, po-, u- sygnalizuje 
początkowy moment -> akcji nazywanej przez -> temat słowotwór
czy, np., zamieszkaj 'zacząć mieszkać', pokochaj 'zacząć ko
chać', uwierzy j 'zacząć wierzyć'.

czasownik intranzytyw ny p. czasownik kontaktowy.

czasownik iteratywny (czasownik wielokrotny, czasownik frekwenta- 
tywny, iterativum) - czasownik odczasownikowy, w którym —> for
mant sygnalizuje powtarzanie się czynności, np. pisywać, pijać, 
chadzać, bijać, grywać.

czasownik jednomiejscowy - czasownik wymagający w zdaniu jedne
go -> uzupełnienia, np. biegać, spać.

czasownik kauzatywny (czasownik działania) - czasownik oznaczają
cy działanie -> subiektu na jakiś -> obiekt, w którego wyniku w 
obiekcie następuje zmiana, np. nauczyć 'spowodować, że ktoś coś 
zaczął umieć', pobielić 'uczynić coś białym', stawiać 'powodo
wać, że coś stoi'. Uwaga: termin ten odnosi się w szerokim sensie 
do wszystkich czasowników scharakteryzowanych tak jak w defini
cji; w sensie węższym stosowany jest w opisie słowotwórczym jako 
nazwa derywatów czasownikowych motywowanych przez przy
miotniki i rzeczowniki i mających strukturę znaczeniową, która 
daje się ogólnie sparafrazować formułą 'powodować//spowodo- 
wać, że ktoś, coś staje się jakiś (jakieś), kimś, czymś'. Dla obu ro
dzajów cz.k. wspólnym elementem znaczeniowym jest 'powodo
wać'. Zob. czasownik pośrednio-orzecznikowy.

czasownik kauzatywny dezintegralny - czasownik kauzatywny 
derywowany od czasownika z się, oznaczającego proces psychicz
ny lub fizyczny, w drodze jego usunięcia (-> dezintegracji niecią
głego tematu słowotwórczego) i oznaczający powodowanie owego 
procesu, np. smuci j się - smuci j (kogoś) 'powodować, że ktoś 
się smuci', palij się - palij 'powodować, że coś się pali', to
pi j się - topij, topić żelazo 'powodować, że żelazo się topi. ‘ 
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czasownik kierunkowy - czasownik derywowany od czasownika 
oznaczającego ruch ukierunkowany (odbywający się jednym kie
runku) lub od czasownika nazywającego proces albo działanie, 
które dotyczy konkretnego przedmiotu. -> Formant prefiksalny 
wnosi tu doprecyzowanie kierunku z punktu widzenia obserwato
ra, np. jechały) - przy-jechałć), wy-jecha(c) - widziane z punktu 
docelowego; z-biłć) np. deski - wzajemne zbliżenie przedmiotów; 
w-leciełć) np. do pokoju - ruch do wnętrza; od-płynąłć) - ruch od 
punktu początkowego.

czasownik kompletywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
prefiks wyraża znaczenie objęcia -> akcją nazywaną przez -> temat 
słowotwórczy wszystkich przedmiotów jakiegoś zbioru, np. wy-ga- 
si(ć) światła (wszystkie), wy-mordowałć) mieszkańców (t.s.).

czasownik konatywno-perduratywny - czasownik odczasownikowy 
z prefiksem wy- wprowadzającym znaczenie wypełnienia ak
cją nazywaną w -> temacie słowotwórczym jakiegoś czasu i sygna
lizującym wysiłek subiektu, np. wy-siedzie(c\ wy-trwałcy wy
stały) + mimo (np. trudności).

czasownik kontaktowy - w składni S. Jodłowskiego termin oznacza
jący czasownik, który wymaga wprowadzenia -> dopełnienia, np. 
interesować się kim, czym, widzieć kogo, co. Wśród czasowników 
tego rodzaju wprowadza Jodłowski znane rozróżnienie na czasow
niki dopełnieniowe nieprzechodnie (intranzytywne), przykłady jak 
wyżej, nie podlegające odmianie przez kategorię strony, oraz cza
sowniki dopełnieniowe przechodnie (tranzytywne), np. czyta 
książkę - książka jest czytana przez niego. Terminy czasownik nie- 
przechodni, przechodni stosowane są przez większość opisów gra
matycznych. Zob. czasownik bezkontaktowy.

czasownik kreatywny - czasownik odczasownikowy, w którym for
mant prefiksalny oznacza wytworzenie przedmiotu, osiągnięcie 
czegoś w wyniku akcji nazwanej w -> temacie słowotwórczym, np. 
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wy-ku(ć) coś z czegoś, od-rysowa(ć) zrobić rysunek, kopiując z 
już istniejącego', wy-błaga(ć) coś, wy-szuka(ć) książkę w katalogu.

czasownik limitywny - czasownik derywowany od czasownika ozna
czającego -> stan lub czynność, w którym -> prefiks do- wnosi zna
czenie punktu końcowego w czasie trwania -> akcji nazwanej w -> 
temacie słowotwórczym, np. do-ży(ć) do końca wieku, do-trwa(ć) 
do świtu.

czasownik łącznikowy p. czasownik posiłkowy.

czasownik lokatywny - czasownik derywowany od czasownika ozna
czającego proces, działanie lub ukierunkowany ruch, w którym 
prefiks wnosi informację o przestrzennym usytuowaniu akcji na
zywanej w -> temacie słowotwórczym, np. za-la(ć) obrus winem, 
wy-loży(ć) łazienkę flizami, po-sypa(ć) ciasto cukrem, o-płyną(ć) 
kulę ziemską, prze-biec 100 m.

czasownik mentalny - czasownik oznaczający czynność myślenia lub 
sądu, np. przypuszczać, myśleć, sądzić, mniemać, domyślać się, 
zakładać (zakładam, że wiecie, o co chodzi).

czasownik modalny - czasownik, który wyraża możliwość lub ko
nieczność zaistnienia pewnej czynności, np. trzeba, warto, musieć, 
należy, wypada, móc, chcieć, pragnąć, woleć. Czasowniki te wy
magają uzupełnienia bezokolicznikiem (trzeba powiedzieć, warto 
znać, nie mógł przyjść). Tego typu konstrukcje są w opisach skła
dniowych traktowane dwojako; albo uznaje się je za typ -> orzecze
nia złożonego, albo czasownik modalny uznawany jest za -> orze
czenie proste, natomiast odnośny bezokolicznik za dopełnienie.

czasownik momentalny p. czasownik semelfaktywny.

czasownik mówienia (verbum dicendi) - czasownik będący nazwą 
czynności mownych, np. mówić, przemawiać, rzec, referować, od
powiadać.

34



czasownik niefleksyjny - typ czasowników wyróżnionych w klasyfi
kacji części mowy S. Jodłowskiego. Za czasowniki niefleksyjne 
uznaje on a) wyrazy o funkcji predykatywnej (zob. orzekanie), nie
odmienne przez osoby (np. trzeba, wolno, warto, nie podobna, nie 
sposób, widać, słychać, znać, czuć', b) wyrazy o funkcji impresyw- 
nej typu precz, wara, huzia', c) onomatopeje w rodzaju ciach, bęc. 
Dla wszystkich trzech grup wspólną cechąjest zajmowanie w zda
niu pozycji -> orzeczenia, oraz brak odmiany przez osoby, nato
miast różnią się one co do stopnia nieodmienności, np. wyrazy 
grupy (a) podlegają odmianie przez czas i w stopniu ograniczonym 
przez tryb (por. trzeba - trzeba było - trzeba będzie - trzeba by), 
wyrazy grupy (b) i (c) są w ogóle nieodmienne. Por. też czasownik 
niewłaściwy i predykatyw nieczasownikowy.

czasownik nieosobowy - czasownik nie mający fleksyjnej kategorii -> 
osoby i nie dopuszczający w zdaniu mianownikowego -> podmiotu, 
np. świtać, należy (w znaczeniu powinnościowym), brakować (ko
muś, czegoś).

czasownik nieprzechodni p. czasownik kontaktowy.

czasownik nieregularny - czasownik, którego formy gramatyczne za
wierają tematy supletywne częściowo lub całkowicie, np. być (te
maty: jest-, będ-, będź-Hbądź-, by-), iść (tematy iś-, id-, szedł-, szł-). 
Zob. supletywizm.

czasownik niewłaściwy - w -» klasyfikacji gramatycznej leksemów 
jest to klasa leksemów mających odmianę przez -> czas i tryb, 
natomiast nieodmiennych przez -> osobę, np. trzeba, warto. Zob. 
też predykatyw nieczasownikowy.

czasownik normatywno-perduratywny - czasownik derywowany od 
czasownika oznaczającego -> stan, w którym prefiks od- sygna
lizuje, że -> akcja nazywana przez temat słowotwórczy wypełnia 
pewien odcinek czasu na skutek narzuconych z zewnątrz wyma
gań, np. od-czeka(ć) pewien czas (tyle, ile wypada, ile trzeba).
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czasownik orzecznikowy - termin odnoszący się do czasownikowy ch 
derywatów odprzymiotnikowych i odrzeczownikowych, w których 
-»temat słowotwórczy odpowiada orzecznikowi w' zdaniu będą
cym parafrazą derywatu, np. bieleć ’być białym', ciemnieć 'stawać 
się ciemnym', dyrektorować być dyrektorem'. Obecnie raczej nie 
używany. Zob. czasowniki procesualne.

czasownik osobowy - czasownik mający fleksyjną kategorię -> osoby.

czasownik oznaczający akty - czasownik oznaczający zamierzone, 
celowe i wywołane działaniem -> subiektu nagłe zmiany -> stanu, 
np. zabić,przemówić, ocenić. Zob. czasownik oznaczający wypadki.

czasownik oznaczający wypadki - czasownik oznaczający nagłą i 
niezamierzoną zmianę, nie podlegającą kontroli -> subiektu, np. 
rozbić się, spotkać (się), upaść. Zob. czasownik oznaczający akty.

czasownik parametryczny - rodzaj czasownika -> procesywnego 
oznaczający stopniowe narastanie jakiejś właściwości bez zazna
czania stanu końcowego, np. brzydnąć, zbliżać się 'stawać się (co
raz) brzydszym, (coraz) bliższym komuś, czemuś’.

czasownik percepcji p. czasownik perceptywny.

czasownik perceptywny (czasownik percepcji, verbum sentiendi) - 
czasownik czynnościowy oznaczający doznawanie wrażeń wzro
kowych, słuchowych, np. słyszeć, dostrzec, odczuwać.

czasownik perduratywny - czasownik odczasownikowy z prefi
ksem prze- sygnalizującym wypełnienie w całości jakiegoś odcin
ka czasu -> akcją nazywaną przez temat -> słowotwórczy, np. prze
siedzieć) w kinie cały dzień, prze-czeka(ć) deszcz, prze-tańczy(ć) 
całą noc.

czasownik performatywny - czasownik czynnościowy, którego wypo
wiedzenie w formie 1. os. tworzy nową sytuację (nowy, nie istnieją
cy dotąd stan rzeczy) w rzeczywistości poząjęzykowej, np. obie
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cywać (Obiecuję ci, że przyjdę), radzić (Radzę lego nie robić), 
gratulować (Gratuluję wam wyników), życzyć, ręczyć, mianować.

czasownik posiłkowy (rzadziej: czasownik łącznikowy) - czasownik, 
który ma funkcję gramatyczną, przede wszystkim -> łącznika w 
orzeczeniu złożonym, gdzie jest wykładnikiem kategorii —> czasu, 

osoby, -> liczby, -> strony. Trzeba jednak zauważyć, że co do 
zakresu tego terminu nie ma pełnej zgody w'śród gramatyków, stąd 
też poza czasownikiem być (konstrukcje typu Xjest a) i predyka- 
tywem nieczasownikowym to (konstrukcje typu %/o a) czasem ter
min ten odnoszony bywa też do czasowników modalnych, do cza
sowników stać się/stawać się, zostać!zostawać (kimś) i do czasow
ników fazowych. Zakres tego terminu uwarunkowany jest zakre
sem tego, co uważa się za orzeczenie złożone.

czasownik pośrednio-orzecznikowy (czasownik kauzatywny) - cza
sownik odprzymiotnikowy lub odrzeczownikowy mający strukturę 
semantyczną, którą można ująć w formułę 'powodować, że coś jest 
jakieś; powodować, że coś jest czymś', np. bielić (coś) 'powodo
wać, że coś staje się białe', uaktywniać (kogoś lub coś) 'powodo
wać, że ktoś staje się aktywny, a. że coś staje się aktywne'. Obecnie 
w odniesieniu do czasowników tego typu stosuje się termin cza
sowniki kauzatywne.

czasownik probierczy - czasownik odczasownikowy, w którym for- 
mant prefiksalny wnosi znaczenie przystosowania do siebie 
przedmiotów w wyniku działania nazwanego w temacie słowo
twórczym, np. do-robi(ć) klucz do zamka, przy-uczy(ć) kogoś do 
zawodu.

czasownik procesualny - czasownik odrzeczownikowy' lub odprzy
miotnikowy mający znaczenie 'stawać się/stać się tym (takim), na 
kogo, na co wskazuje temat słowotwórczy', np. tetrycze(ć) stawać 
się tetrykiem', kretynie(ć) 'stawać się kretynem', madrze(ć) 'sta
wać się mądrym', wydorośle(ć) 'stać się dorosłym'.
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czasownik procesywny - czasownik (niepochodny słowotwórczo lub 
motywowany) oznaczający samoistny proces prowadzący do zmia
ny stanu, np. rosnąć, chudnąć, pogorszyć się.

czasownik prospektywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
formant wprowadza informację o tym, że -> akcja nazwana w 
temacie słowotwórczym ma skutki w przyszłości, np. za-pisa(ć) 
numer telefonu, prze-widzie(ć) pogodę.

czasownik przechodni p. czasownik kontaktowy.

czasownik pseudozwrotny -- czasownik derywowany od czasownika 
wymagającego wyrażenia subiektu czynności i jej przedmiotu, w 
którym postfiks się wnosi znaczenie ograniczenia akcji na
zwanej w temacie słowotwórczym do samego jej wykonawcy 
czynności, np. pomalowa{c) się, odwróci(ć) się, uderzy(ć) się, 
zbierane) się. Do czasowników tego rodzaju włącza się także tzw. 
intensiva czasownikowe typu prosi(ć) się (o coś) 'bardzo prosić 
kogoś o coś', Pies tak się prosił o ciastko, że trudno było mu nie dać.

czasownik reformatywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
formantprze- sygnalizuje, że wh obiekcie czynności dokonały się 
zmiany cech będących rezultatem akcji nazywanej w -> temacie 
słowotwórczym, np. prze-budowa(ć) dom 'budując, zmienić wyg
ląd domu już uprzednio zbudowanego', prze-robi(ć) artykuł, prze
malowane'} kuchnię.

czasownik repetytywny - odmiana czasownika retrospektywnego, 
w którym formant prze- sygnalizuje powtórzenie -> akcji nazwanej 
w7 -> temacie słowotwórczym, np. prze-liczy(ć) pieniądze (ponow
nie), prze-pisa(ć) zadanie w użyciu: Napisałeś brzydko to zadanie, 
musisz je przepisać, 'napisać ponownie'.

czasownik restauratywny - czasownik odczasownikowy, w którym -> 
formant prefiksalny od- lub re- wnosi znaczenie przywrócenia 
przedmiotowi czynności nazwanej w temacie słowotwórczym 
stanu, jaki miał wcześniej, a który został zniesiony, np. od-budo- 
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iv<j(ć') dom, od-grza(ć) jedzenie, re-aktywowanć) działalność, re- 
edukowa(ć) kogoś.

czasownik retrospektywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
-> formant prefiksalny do- odnosi -> akcję nazwaną w temacie 
słowotwórczym do takiej samej akcji, która miała już miejsce 
wcześniej, do-łoży(ć) drew do ognia, prze-sypaić) mąkę z torebki 
do słoja. Tego rodzaju czasowniki obejmują dwa typy: czasowniki 
-> suplementarne i czasowniki -> repetytywne.

czasownik semelfaktywny (czasownik momentalny) - czasownik de- 
rywowany od czasownika oznaczającego czynność, w którym —> 
formant paradygmatyczny wnosi znaczenie krótkotrwałości czyn
ności, np. kopa(ć) - kop-ną(c), krzycze(c) - krzyk-ną(c), gwizda(c) 
- gwizd-ną(ć).

czasownik stanowy - czasownik oznaczający sytuację statyczną (stan 
fizyczny, psychiczny, relację statyczną między przedmiotami), np. 
chorować, błyszczeć, wiedzieć, wierzyć, mieszkać.

czasownik suplementarny - odmiana czasownika -> retrospektywne
go, w którym formant do- ma znaczenie 'dodatkowo', np. do-so- 
li(ć) zupę, do-uczy(ć) kogoś, do-robi{c) kanapek.

czasownik szeregowo-kompletywny - czasownik odczasownikowy, w 
którym -> formant prze- sygnalizuje, że czynność nazwana w -» 
temacie słowotwórczym dotyczy kolejno elementów jakiegoś zbio
ru, np. prze-bada(ć) pacjentów, prze-jrze(ć) gazety poranne, prze
pytane) uczniów, prze-słuchanć) świadków wypadku.

czasownik tematyczny - czasownik, w którego s temacie podstawo
wym znajduje się sufiks tematyczny, np. pis-a-ć, pis-ywa-ć, rąb- 
ną-ć, kwit-owa-ć, wisi-e-ć, wymyśl-i-ć, by-wa-ć, wid-ywa-ć. Ter
min stosowany także w gramatyce ses i historycznej w odniesieniu 
do czasowników, których temat czasu teraźniejszego składał się z 
rdzenia i przyrostka tematycznego (-o-//-e-, -no-H-ne-, -jo-H-je-, 
-i-). Zob. czasownik atematyczny.
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czasownik terminatywny - rodzaj -> czasownika fazowego; czasow
nik odczasownikowy, w którym -> formant do- oznacza dojście -> 
akcji nazywanej przez -> temat słowotwórczy do momentu końcowe
go, np. do-gotowa(ć) zupę, do-siedzie(ć) do końca przedstawienia.

czasownik transformatywny - czasownik odczasownikowy, w którym 
-> formant prze- sygnalizuje przekształcanie przedmiotu na inny, 
na skutek -> akcji nazywanej w -> temacie słowotwórczym, np. 
prze-budowa(ć) coś na coś.

czasownik tranzytywny p. czasownik kontaktowy.

czasownik trójmiejscowy - czasownik konotujący w zdaniu trzy -> 
uzupełnienia, np. dawaćldać (Anna dała siostrze ciastko). Zob. 
konotacja.

czasownik trzecioosobowy - czasownik pozbawiony fleksyjnej kate
gorii -> osoby, przy którym nie jest możliwy jako -> podmiot rze
czownik osobowy i zaimek osobowy, np. boleć, cierpnąć.

czasownik wielokrotny p. czasownik iteratywny.
czasownik właściwy p. predykaty w.

czasownik wspólprzebiegowy - czasownik odczasownikowy, w 
którym -> formant prefiksalny sygnalizuje, że -> akcja nazwana w 
-> temacie słowotwórczym albo towarzyszy innej akcji, albo tej sa
mej akcji ale innego -» subiektu, np. przy-grywa(ć\ przy-kla- 
sną(ć), współ-brzmie(ć), wspól-decydowa(ć).

czasownik zeromiejscowy - czasownik nie konotujący żadnego -> 
uzupełnienia w zdaniu, np. grzmieć, błyskać się, dnieć, ściemniać 
się. Zob. konotacja.

czasownikowa nazwa reakcji - czasownik odczasownikowy, w 
którym -> formant od- ma znaczenie zareagować na akcję uprze
dnią', zaś -> temat słowotwórczy nazywa rodzaj tej reakcji, np. od
pisane) 'odpowiedzieć komuś, pisząc list', od-rzuci(ć) piłkę.
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częstotliwość dźwięku - liczba drgań na sekundę stanowiąca o wyso
kości dźwięku.

części mowy (klasy funkcjonalne leksemów) - najogólniejsze klasy 
leksemów wyodrębnione w opisie języka na podstawie kryteriów 
funkcjonalnych i/lub formalnych. Kryteriami mogą być tu -> funk
cje syntaktyczne, cechy gramatyczne (fleksyjne), albo znaczenie 
leksemów, wykorzystane jako odrębne kryteria (klasyfikacje jedno- 
kryteryjne), względnie ich połączenie (klasyfikacje wielokryteryj- 
ne). Zob. klasyfikacja leksemów na części mowy, klasyfikacja gra
matyczna leksemów, klasyfikacja semantyczna leksemów, klasyfi
kacja syntaktyczna leksemów.

części zdania - pozycje, jakie w stosunku do siebie zajmują w wypo
wiedzeniu wyrazy, a które wynikają ze stosunków znaczeniowych 
(semantycznych) i składniowych (syntaktycznych); lub inaczej, są 
to funkcje składniowe, jakie wyrazy w zdaniu pełnią (-> podmiot,
-> orzeczenie, -» dopełnienie, -> przydawka, -» Okolicznik).

człon akomodowany - ten z członów związku wyrazów w zdaniu, 
który dostosowuje się pod względem wartości kategorii morfolo
gicznych do wymagań drugiego członu. Tak np. w -> grupie imien
nej wysokiego mężczyzny członem akomodowanym jest przymiot
nik, podporządkowany gramatycznie rzeczownikowi pod wzglę
dem przypadka, rodzaju i liczby. Zob. akomodacja, człon akomo- 
dujący, człon nieakomodowany.

człon akomodujący - ten z członów grupy syntaktycznej, który narzu
ca wymagania gramatyczne drugiemu członowi. Zob. akomodacja, 
człon akomodowany, człon nieakomodowany.

człon główny konstrukcji syntaktycznej (człon konstytutywny kon
strukcji syntaktycznej) - ten składnik —> grupy syntaktycznej lub -> 
zdania, który nie jest zależny od żadnego innego składnika tej kon
strukcji i który jest nieusuwalny, bowiem jego pominięcie po-wo- 
duje powstanie nieakceptowalnej (niegramatycznej, niepełnej) 
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konstrukcji. W grupie bardzo piękny obraz niezależny i nieusu
walny jest rzeczownik obraz - por. Bardzo piękny obraz tu wisi 
wobec * Bardzo piękny tu wisi, a w zdaniu Jan czyta gazetę cza
sownik czyta, por. *Jan gazetę.

człon konstytutywny konstrukcji syntaktycznej p. człon głów ny konstrukcji syntaktyczncj. 
człon nadrzędny p. człon określany.

człon nieakomodowany - człon związku wyrazowego, który pozostaje 
z -> członem określanym tylko w związku treściowym, nie zaś w 
stosunku podporządkowania formalno-gramatycznego, np. czytać 
głośno, wysoce niezadowalający. Termin ten odnosi się do -> czło
nów określających wyrażanych za pomocą przysłówków i anali
tycznych konstrukcji przypadkowych, np. kwiaty od Jana, mie
szkanie do wynajęcia, wracać z Warszawy. Zob. akomodacja, 
człon akomodowany, człon akomodujący.

człon określający (człon podrzędny, determinator, podrzędnik) - 1. 
ten składnik s grupy syntaktycznej, który w stosunku do drugiego 
pełni funkcję modyfikatora treści, tzn. zawęża jego zakres znacze
niowy (modyfikuje go), por. pies - duży pies (przymiotnik określa 
treść rzeczownika i zawęża jego zakres znaczeniowy do klasy tylko 
dużych psów). Człon określający jest też na ogół gramatycznie 
podporządkowany członowi określanemu. W podanym przykła
dzie przymiotnik podporządkowuje się rzeczownikowi pod wzglę
dem wartości kategorii przypadka, liczby i rodzaju, ale może być 
też członem nieakomodowanym (ładnie malować, wysoko po
stawiony, bieg dokoła boiska) Zob. hasła dot. akomodacji.
2. w słowotwórstw'ie termin ten stosowany jest przy rozważaniu 
stosunku znaczeniowego tematu słowotwórczego i -> formantu 
jako członów struktury znaczeniowej (i formalnej) derywatu, np. 
pis-arz ’ten, kto piszę', gdzie formant -arz reprezentuje w struktu
rze derywatu pojęcie osobowe ('ten, kto'), charakteryzowane przez 
przypisanie mu czynności pisania. Temat jest tu członem określa
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jącym, podrzędnym, formant członem określanym, nadrzędnym. 
Zob. hasła dot. funkcji formantów.

człon określany (człon nadrzędny, człon główny, nadrzędnik) - 1. ten 
składnik grupy syntaktycznej, który w stosunku do drugiego jest 
podstawą -> determinacji, mówiąc inaczej, ten, którego znaczenie 
jest modyfikowane (którego zakres znaczeniowy jest zawężany) 
przez inny składnik grupy. Zazwyczaj cz.o. narzuca swoje wyma
gania akomodacyjne członowi określającemu. Zob. akomodacja, 
człon główny konstrukcji syntaktycznej, człon określający.
2. w słowotwórstwie termin stosuje się w analizie stosunku zna
czeniowego między -> tematem słowotwórczym a -> formantem. 
Zob. człon określający, hasła dotyczące funkcji formantów.

człon opozycji nacechowany - ten z elementów tworzących -> opozy
cję językową, który jest bogatszy funkcjonalnie od drugiego (nie- 
nacechowanego członu). Dla -> opozycji fonologicznej, np. Pol-/p/ 
członem nacechowanym jest fonem Pol mający cechę +dźwięcz- 
ność, której nie posiada fonem /p/, z kolei w opozycji, na której 
opiera się kategoria -> aspektu czasownika członem nacechowa
nym jest aspekt dokonany, ponieważ formy z tą wartością aspektu 
nie tylko nazywają czynność (podobnie jak formy niedokonane), 
ale ponadto wnoszą informację o charakterze tej czynności (np. o 
jej wyczerpaniu), por. Wczoraj pisała list do przyjaciółki - Wczo
raj napisała list do przyjaciółki.

człon opozycji nienacechowany p. człon opozycji nacechowany.
człon podrzędny p. człon określający.
człon syntaktyczny p. składnik.
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D
dativus p. celownik, 
datum p. temat, 
definicja słowotwórcza p. parafraza słowotwórcza, 
deixis p. wskazywanie.
deklaratywa p. modalność intencjonalna.

deklinacja - 1. odmiana przez przypadki.
2. zbiór wszystkich leksemów odmiennych przez przypadki w ten 
sam sposób; w użyciu: W tym opisie przyjmujemy trzy deklinacje 
rzeczownikowe.

deleksykalizacja - proces polegający na tym, że -> wyraz niemotywo- 
wany słowotwórczo zostaje skojarzony jest przez użytkowników ję
zyka z jakimś innym wyrazem (np. na skutek podobieństwa 
brzmieniowego), w czego wyniku zaczyna być traktowany jako -> 
wyraz motywowany, a więc podzielny słowotwórczo, z czym wiąże 
się na ogół zmiana znaczenia. We współczesnej polszczyźnie przy
kładem deleksykalizacji może być rzeczownik oportunista, który 
na skutek błędnego kojarzenia go z rzeczownikiem opór przez 
część Polaków używany jest w znaczeniu 'ten, kto stawia opór', 
choć jego właściwe znaczenie jest przeciwne; oportunista to ten, 
kto dla osobistych korzyści przystosowuje się do każdej sytuacji'. 
W tym nowym znaczeniu wyraz ma strukturę słowotwórczą - 
opor-tunista (!).

deminutivum p. nazwy deminutywne.

deminutivum przymiotnikowe - przymiotnik odprzymiotnikowy 
oznaczający niższy stopień intensywności cechy nazywanej w mo
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tywującym go -> leksemie, białawy 'mniej niż biały', głupawy 
mniej niż głupi'.

denazalizacja - proces fonetyczny polegający na utracie rezonansu 
nosowego przez samogłoskę nosową, np. ide (idę).

dentalizacja - ruch artykulacyjny polegający na bardzo dużym zbliże
niu do siebie krawędzi przednich zębów podczas artykulacji [s], 
[z], [c], [ć], [ź], [ś],

depalatalizacja - w morfonologii typ altemacji; wymiana spółgłoski 
miękkiej do twardej, np. gołęb'j-a - gołąb-ek, rob'j-ę - rob-ota, 
głup '-i - głup-ek.

derywacja -1. ogólnie proces tworzenia leksemu od leksemu za pomo
cą formantów słowotwórczych.
2. jeden z mechanizmów tworzenia wyrazów polegający na wyko
rzystaniu jednej bazy derywacyjnej i jednego tematu słowotwór
czego w przeciwieństwie do kompozycji.

derywacja afiksalna (afiksacja) - derywacja, w której formantem 
jest -> afiks. W zależności od typu afiksu mówi się o derywacji 
sufiksalnej (sufiksacji), kierow-ca; prefiksalnej (prefiksacji), prze
rysować’, derywacji postfiksalnej (postfiksacji), budować się, de
rywacji prefiksalno-sufiksalnej, po polsk-u.

derywacja bezafiksalna p. derywacja paradygmatyczna. 
derywacja fleksyjna p. dery wacja paradygmatyczna. 
derywacja implicytna p. derywacja paradygmatyczna.

derywacja paradygmatyczna (derywacja fleksyjna, rzadko: derywacja 
bezafiksalna, derywacja implicytna, konwersja, derywacja wsteczna, 
derywacja zerowa) - derywacja, w której w funkcji -> formantu sło
wotwórczego występują zespoły -» morfemów fleksyjnych (-> para
dygmat fleksyjny), np. bieł-e(c), obron-(a), lis-(iy, -> derywat różni 
się więc od -> wyrazu motywującego charakterystyką fleksyjną, nie 
zaś afiksem słowotwórczym lub kombinacjąaftksów. Jako współfor- 
manty mogą d.p. towarzyszyć -> altemacje morfonologiczne.
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derywacja postfiksalna p. derywacja allksalna. 
deryw acja prefiksalna p. derywacja allksalna. 
derywacja prefiksalno-sufiksalna p. derywacja allksalna.

derywacja semantyczna (neosemantyzacja) - utworzenie nowej jed
nostki leksykalnej na bazie już istniejącej bez użycia jakiegokol
wiek -> formantu słowotwórczego. Derywat semantyczny nie różni 
się zatem formalnie w żaden sposób od sw'ej bazy derywacyjnej, 
por. mysz} 'zwierzę' - mysz, 'jedno z urządzeń peryferyjnych kom
putera', sałata^ 'roślina jadalna' - sałata, dolary'.

derywacja sufiksalna p. derywacja allksalna.

derywacja syntaktyczna - 1. p. słowotwórstwo syntaktyczne.
2. w niektórych opisach składniowych oznacza wyprowadzanie 
jednych struktur składniowych z innych, dokładniej zmianę kate
gorii składniowej wyrażenia bez zmiany jego znaczenia, np. Męczy 
go to, że musi rano wstawać -> Męczy go ranne wstawanie; Ośle
piająco biały śnieg Oślepiająca biel śniegu.

derywacja właściwa - tworzenie -> derywatów prostych (simplicjów) 
w odróżnieniu od tworzenia -> złożeń (compositów). Termin ma 
sens tylko wtedy, gdy posługujemy się terminem derywacja jako 
synonimem terminu słowotwórstwo sensu largo, wówczas d.w. 
przeciwstawia się -> kompozycji. Zazwyczaj jednak derywacja 
używana jest w węższym sensie, nie obejmującym tworzenia złożeń, 

derywacja wsteczna p. derywacja paradygmatyczna.

derywacja wymienna - termin wprowadzony przez B. Kreję i odno
szony do sytuacji, w której temat słowotwórczy wyrazu motywu
jącego (będącego też derywatem) zostaje skrócony o segment będą
cy -> sufiksem, w którego miejsce w derywacie wchodzi inny su- 
fiks, np. pracownik((j) - pracow-nic(a), brodut(y) - brod-acz(<l)). 
W takim ujęciu operacja słowotwórcza interpretowana jest jako za
miana jednego sufiksu na drugi.

derywacja zerowa - p. derywacja paradygmatyczna.

46



derywat (wyraz pochodny) - leksem opisywany jako produkt derywa- 
cji słowotwórczej, jako wynik procesu. Termin w tym kształcie 
może być stosowany zarówno w słowotwórstwie historycznym, jak 
i synchronicznym, gdzie opatruje się go określeniem „synchro
niczny”. Zob. jednak też wyraz motywowany.

derywat asocjacyjny p. derywat onomazjologiczny.

derywat aspektowy - czasownik będący aspektowym odpowiedni
kiem innego czasownika, tj. taki, który ma -» znaczenie leksykalne 
identyczne z czasownikiem uznanym za motywujący go, natomiast 
jedyna różnica między nimi dotyczy wartości -» aspektu, np. ro- 
bi(ć) - z-robi(ć), wypisa(ć) - wypisywane), rzuci(ć) - rzuca(ć). -> 
Formant w tych czasownikach (-> prefiks lub -> sufiks tematyczny) 
dokonuje tylko przekształcenia aspektowego.

derywat modyfikacyjno-transpozycyjny - derywat, w którym for
mant dokonuje przeniesienia (transpozycji) -> tematu słowotwór
czego do innej kategorii części mowy niż ta, do której należy -> 
wyraz motywujący, bez zmiany znaczenia derywatu w stosunku do 
znaczenia podstawy słowotwórczej, natomiast z dodaniem jakie
goś rodzaju nacechowania derywatu, np. pij-atyk{a) 'to, że się pije 
(alkohol) + ocena negatywna tej czynności', bieg-anin{a) - to, że 
się biega + bezładnie, chaotycznie'.

derywat modyfikacyjny - derywat, w którym -> formant wnosi poję
cie jakościowe (pełni funkcję semantyczną): jest członem okre
ślającym, podrzędnym w stosunku do -> tematu słowotwórczego), 
np. pies-ekn<t>) 'mały pies', mal-utk(i) 'bardzo mały', pis-ywa{ć) 
pisać od czasu do czasu'.

derywat mutacyjno-modyfikacyjny - derywat, w którym formant 
pełni dwie funkcje - przedmiotową, wnosząc do znaczeniowej struk
tury derywatu pojęcie osoby lub przedmiotu oraz semantyczną, wno
sząc nacechowanie ekspresywne treści lub dodatkową informację o 
cesze desygnatu, np. slar-uchn^) - sufiks wnosi pojęcie osobowe 
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( ten, kto jest stary') oraz nacechowanie negatywne (por. neutral
ne: starz-ec($)y, piękn-iś(cp) 'ten, kto jest piękny + nacechowanie 
(raczej) negatywne'. Formant jest jednak członem nadrzędnym.

derywat mutacyjny - derywat, w którym -> formant pełni funkcję 
przedmiotową; wnosi do struktury znaczeniowej derywatu znacze
nie osoby lub rzeczy i jest członem określanym (nadrzędnym) w 
stosunku do tematu słowotwórczego, np. odkurz-acz((p) to, czym 
się odkurza' = przyrząd; pływ-akity) 'ten, kto pływa' = człowiek; 
piękn-ość((p) 'piękna kobieta'.

derywat nieregularny semantycznie - derywat, którego znaczenie 
leksykalne nie jest równe sumie znaczenia -> tematu słowotwór
czego i znaczenia -> formantu, tj, znaczeniu słowotwórczemu 
(strukturalnemu), np. znaczenie rzeczownika pisarz zawiera do
datkowy składnik 'utwory literackie' nie sygnalizowany ani przez 
formant {-arz = ten, kto'), ani przez temat słowotwórczy; suma 
znaczeń tematu i formantu sygnalizuje ogólnie znaczenie 'tego, 
kto piszę'. Z kolei mak-owiec(<p) nie sygnalizuje w swej strukturze 
formalnej znaczenia 'ciasto'. Zob. derywat regularny semantycz
nie.

derywat onomazjologiczny (derywat asocjacyjny) - taki derywat, 
który w swej strukturze znaczeniowej opiera się na cesze desy- 
gnatu nie będącej jego cechą definicyjną, np. zielon-k(a) 'grzyb o 
barwie zielonej', albo jest wynikiem skojarzenia metaforycznego, 
np. żyletk-owiec((J)) 'budynek długi i wąski, przypominający żylet
kę'; mrowisk-owiec(([>') budynek mieszkalny o dużych rozmiarach, 
w którym mieszka bardzo wielu ludzi, co sprawia wrażenie mrowi
ska'. Zob. motywacja asocjacyjna, peryfraza słowotwórcza.

derywat paradygmatyczny - derywat, w którym w funkcji -> forman
tu występuje zespół końcówek fleksyjnych, nie zaś -> afiks, np. 
bieg-((j)) formantem jest paradygmat rzeczownikowy męski, 
ochronka) formantem jest paradygmat rzeczownikowy żeński na 
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-a w M lp., czern-i(ć) paradygmat czasownikom', wilcz-(y) para
dygmat przymiotnikowy. Zob. derywacja paradygmatyczna.

derywat postfiksalny - derywat, w którym -> formantem jest -> post- 
fiks - się, rozsypać się', -ś: kto-ś, -kolwiek’. kto-kolwiek.

derywat prosty —> wyraz motywowany zawierający w swej strukturze 
tylko jeden -> temat słowotwórczy. Zob. złożenie.

derywat regularny semantycznie - jest to taki derywat, którego -> 
znaczenie leksykalne jest równe sumie znaczenia tematu słowo
twórczego i znaczenia formantu (znaczeniu słowotwórczemu, zna
czeniu strukturalnemu), np. dom-ek(jj)) ’mały dom", podgląd
acz^) 'ten, kto podgląda'. Zob. derywat nieregularny semantycznie.

derywat semantyczny - leksem będący produktem derywacji se
mantycznej.

derywat synchroniczny - p. wyraz motywowany.

derywat tautologiczny (derywat tożsamościowy) - derywat o tym sa
mym znaczeniu, co jego -> wyraz motywujący, np. stron-ic(a) wo
bec stronią). Ten typ derywatu jest rzadkością w słownictwie mo
tywowanym.

derywat transpozycyjny - derywat, w którym -» formant dokonuje 
jedynie przekształcenia składniowego w stosunku do -> wyrazu 
motywującego; zmienia więc przynależność kategorialną (część 
mowy), natomiast nie wnosi nowego czy dodatkowego znaczenia. 
Tego typu derywaty to albo odczasownikowe -> nazwy czynności 
(nomina actionis) pis-ani(e), bi-ci(e), albo odprzymiotnikowe 
nazwy cech (nomina essendi), biel-((j)), ghip-ot(a), zl-ośclt})).

derywat uabstrakcyjniający (derywat ujemno-mutacyjny) - derywat, 
w którym -> formant usuwa znaczenie przedmiotowe przysługują
ce podstawie słowotwórczej, przekształcając ją w nazwę cechy 
abstrakcyjnej, np. malkontenc-tw(o) 'bycie malkontentem', ślu- 
sar-stw(o) 'zawód ślusarza'.
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derywat ujemno-mutacyjny p. den wat uabstrakcyjniający.

derywat właściwy - taki derywat, w którym znaczenie podstawy 
słowotwórczej stanowi część jego znaczenia (lub pokrywka się z 
jego znaczeniem (tak jest w derywatach transpozycyjnych czyt
anie) 'to, że się czyta' i tautologicznych stron-ic(a) = stronna)).

deskrypcja nieokreślona - w składni semantycznej wyrażenie pre- 
dykatywne występujące w pozycji -> argumentu, ale nie wskazują
ce jednoznacznie (w przeciwieństwie do -> deskrypcji określonej), 
ponieważ odnosić się może do wielu przedmiotów tworzących ja
kąś klasę, np. zagraniczny bank w wyrażeniu zdaniowym Za
graniczny bank wykupił akcje tej spółki. Zob. deskrypcja określo
na niezupełna, deskrypcja określona zupełna.

deskrypcja określona językowo niezupełna p. deskrypcja określona niezupełna, 
deskrypcja określona językowo zupełna p. deskry pcja określona zupełna.

deskrypcja określona niezupełna (deskrypcja zredukowana, deskryp
cja określona językowo niezupełna) - w składni semantycznej ta
kie -» wyrażenie argumentowe derywowane, powstałe w' wyniku 
pominięcia tych składników' treści wyjściowej deskrypcji okre
ślonej zupełnej, które można wywnioskować z kontekstu lub kon- 
sytuacji, a więc nie jest konieczne ich ujawnienie w wyraże
niu argumentowym (choć może to utrudniać lub uniemożliwiać 
czasem jednoznaczną referencję); przykładem może tu być wy
rażenie argumentowe pies, którego odniesienie do rzeczywistości 
w zdaniu Pies już od tygodnia chorował jest jasne tylko na tle po
przedzającego kontekstu: Paweł chodził ostatnio sam na spacery, 
choć zwykłe towarzyszył mu jego pies Reks. Pies już od tygodnia 
chorował. Sytuacyjnie jasne odniesienie deskrypcji niezupełnej 
mamy w przykładzie: dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej - dyrek
tor w wypowiedzianym w odpowiedniej sytuacji (i miejscu) -> wy
rażeniu zdaniowym: Dyrektor zwołał posiedzenie rady instytutu. 
Zob. deskrypcja nieokreślona, deskrypcja określona zupełna.
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deskrypcja określona p. wyrażenie argumentowe dery wowano.

deskrypcja określona zupełna (deskrypcja określona językowo zupeł
na, określnik jednoznaczny) - w składni semantycznej rodzaj -> 
wyrażenia argumentowego derywowanego; złożone -> wyrażenie 
predykatywne realizowane przez grupę imienną zawierającą imię 
własne jako jeden ze składników określających i opisujące w spo
sób pełny cechy przedmiotów lub stosunków między przedmiotami 
(zawierające wykładniki wszystkich treści pozwalających opisać 
indywidualny przedmiot), np. obecny prezydent Polski, autor 
„ Czarodziejskiej góry ”, poprzedni marszałek sejmu, stolica Egiptu.

deskrypcja zredukowana p. deskry pcja określona niezupełna.

determinacja (określanie) - w składni stosunek między członami -> 
związku wyrazowego polegający na zawężaniu zakresu znacze
niowego jednego członu (określanego) przez człon drugi (określa
jący), sygnalizowany na ogół przez formalno-gramatyczne podpo
rządkowanie się członu określającego członowi określanemu. Roz
różnia się dwa typy determinacji: stosunek atrybutywny, realizują
cy się w grupach syntaktycznych i -> predykację, realizowaną w 
związku podmiotu z orzeczeniem. Determinacja atrybutywna pole
ga na przypisaniu cechy przedmiotowi bez wskazania na ograni
czenie czasowe (cecha stała), np. ta piękna kolorowa sukienka, de
terminacja predykatywna zaś polega na przypisaniu cechy scha
rakteryzowanej ze względu na czas oraz połączonej z sądem o ist
nieniu tego, czemu się przypisuje cechę, Ta sukienka była piękna i 
kolorowa. W przypadku determinacji atrybutywnej człon określa
ny jest członem głównym (konstytutywnym), natomiast w przy
padku determinacji predykatywnej członem konstytutywnym jest 
człon określający. Tu upatruje się zasadniczą różnicę między -> 
grupą syntaktyczną a -> zdaniem.

determinacja atrybutywna p. determinacja, 
determinacja predykatywna p. determinacja.
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determinator p. człon określający.

dezagentyzacja - przedstawienie sytuacji pozajęzykowej w -> zdaniu 
bez wyrażeniu agensa (sprawcy) akcji nazywanej przez czasownik 
będący członem głównym tego zdania. Zabieg ten dokonywany 
jest w języku polskim albo za pomocą środków morfologicznych, 
którymi są formy nieosobowe czasowników, tzw. formy na -no i 
-to, Wiele o tym mówiono; sekundarne użycia form 3. os. lmn., np. 
Mówią, że będzie wojna, albo za pomocą konstrukcji składnio
wych, do których należą konstrukcje z morfemem się\ Wiele piszę 
się ostatnio o Oskarze dla Wajdy, oraz niektóre użycia strony bier
nej, np. Telewizor został naprawiony. Nakład książki został w ca
łości przeznaczony na przemiał.

dezintegracja tematu słowotwórczego (skrócenie tematu słowotwór
czego, ucięcie tematu słowotwórczego) - usunięcie w derywacji 
części końcowej tematu słowotwórczego, np. brązowfy) - brąz-(<t>) 
ucięcie -ow; cieszy(ć) się - cieszyły) - usunięcie się będącego czę
ścią nieciągłego tematu słowotwórczego.

diateza - relacja między konotowanymi (zob. konotacja) przez cza
sownik -> grupami imiennymi a sposobem ich funkcjonowania w 
strukturze zdania. Chodzi o te grupy imienne, których człony 
główne wyrażają sprawcę czynności (agensa) i obiekt czynności, 
a które mogą w zdaniu pełnić funkcje -> podmiotu i -> dopełnienia. 
Są więc możliwe dwa typy relacji: a) grupa imienna wyrażająca 
agensa jest użyta w pozycji podmiotu, natomiast grupa imienna 
wyrażająca obiekt użyta jest w pozycji dopełnienia bliższego, np. 
Dziewczyna czyta gazetę (diateza czynna a. diateza nienacechowa- 
na, a. diateza neutralna); b) w pozycji podmiotu zostaje umieszczo
na grupa nominalna wyrażająca obiekt, zaś w pozycję dopełnienia 
wprowadzona jest grupa nominalna wyrażająca agensa, np. Gaze
ta jest czytana przez dziewczynę (diateza bierna a. diateza nace
chowana). Jest więc to relacja pomiędzy składnikami semantycz
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nej struktury zdania (agens, obiekt) i składnikami struktury 
powierzchniowej (podmiot, dopełnienie), przy czym wybór jed
nego z wariantów diatetycznych jest konsekwencją tego, jak 
nadawca chce ująć językowo sytuację zachodzącą w rzeczywisto
ści, realizuje się więc w ten sposób subiektywny punkt widzenia 
mówiącego.

diateza bierna p. diateza.
diateza czynna p. diateza.
diateza nacechowana p. diateza.
diateza neutralna p. diateza.
diateza nienacechowana p. diateza.
dictum p. aktualne rozczłonkowanie zdania, propozycja, struktura prcdykatowo-argumen- 

towa.

dopełniacz (genetivus) - przypadek przydawki i dopełnienia, wyraża
ny -> syntetyczną bądź analityczną formą fleksyjną.

dopełniacz cząstkowy p. kwantyfikacja partytywna.

dopełnienie - człon przyczasownikowy konotowany (zob. konotacja) 
przez czasownik i pozostający z nim w stosunku -> akomodacji jed
nostronnej (czasownik jest -> członem akomodującym). Tradycyjnie 
dopełnienie jest definiowane jako określenie czasownika (widzieć 
film), przymiotnika (podobny do ojca) lub przysłówka (dobrze mu) 
oznaczające przedmiot, którego czynność (stan, właściwość) dotyczy 
w jakiś sposób, wyrażone rzeczownikiem w przypadku zależnym.

dopełnienie bliższe - rodzaj dopełnienia wyrażonego przez -> grupę 
nominalną w bierniku (rzadko w narzędniku, np. rzqdzić pań
stwem), w zdaniach zaprzeczonych w dopełniaczu (Nie widział 
tego filmu) przy czasownikach przechodnich. Cechą charakte
rystyczną d.b. jest to, że przy zamianie zdania ze -> strony czynnej 
na -> bierną grupa nominalna będąca dopełnieniem w stronie czyn
nej wchodzi w pozycję podmiotu w stronie biernej. Zob. dopełnie
nie dalsze.
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dopełnienie dalsze - rodzaj -> dopełnienia wyrażonego grupą nomi
nalną w dowolnym przypadku poza mianownikiem i wołaczem, 
występującego zarówno przy -> czasownikach przechodnich, jak i 
-» nieprzechodnich., np. Stukał palcami w szybę. Co się zrobiło z 
moich Plant. Paweł ze mną chętnie rozmawia, Zawsze pisała listy 
piórem. W odróżnieniu od dopełnienia bliższego, -> grupa nomi
nalna będąca d.d. nie podlega przeniesieniu w pozycję podmiotu 
zdania przy zamianie -» strony czynnej na -> stronę bierną.

dopowiedzenie - w -> syntaktycznej klasyfikacji części mowy -> le- 
ksem niesyntagmatyczny, który tworzy kontekstowo zależne wypo
wiedzenia, a więc takie, które są zrozumiałe na tle wcześniejszego 
tekstu, np. tak, nie, istotnie, właśnie, czyżby?

dualis p. liczba podwójna, 
dwugloska p. dyftong.

dyftong (dwugłoska) - samogłoska charakteryzująca się zmiennym w 
czasie jej wymawiania stopniem otwarcia jamy ustnej, w czego re
zultacie słuchowo jest ona percypowana jako połączenie samogło
ski i półsamogłoski, stanowiących wspólnie ośrodek sylaby.

dyftongizacja - proces fonetyczny polegający na przekształcaniu się 
pojedynczej samogłoski w -> dyftong.

dyspalatalizacja - proces fonetyczny polegający na stwardnieniu w 
polszczyźnie (do poł. XVI w.) spółgłosek [c'j, [3 ], [ś], [ź], [ć], [3], 
[f] oraz wargowych miękkich (do końca XVII w.).

dystrybucja - zbiór kontekstów, w jakich może się pojawić dany ele
ment językowy.

dystrybucja identyczna - rodzaj -> dystrybucji charakteryzujący się 
tym, że dwa elementy językowe mogą pojawiać się w tych samych 
kontekstach; taka jest np. dystrybucja spółgłosek [n] i [m],

dystrybucja inkluzywna - rodzaj dystrybucji charakteryzujący się 
tym, że zbiór kontekstów, w jakich może pojawiać się jeden ele
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ment językowy zawiera się w zbiorze kontekstów, w jakich może 
wy stępować inny element; taka jest np. dystrybucja [g] w stosunku 
do [k],

dystrybucja komplementarna (dystrybucja uzupełniająca) - rodzaj 
dystrybucji charakteryzujący się tym, że dwa elementy językowe 
nie występują nigdy w tych samych kontekstach, natomiast oba 
zbiory kontekstów, w których występują, są podzbiorami zbioru 
nadrzędnego, np. dystrybucja [d] zębowego oraz [d],

dystrybucja krzyżująca się - rodzaj dystrybucji charakteryzujący się 
tym, że dwa elementy językowe pojawiają się w kontekstach częś
ciowo wspólnych; ten typ dystrybucji mają [ń] i [j] nosowe, dla 
których wspólna jest pozycja po samogłosce.

dystrybucja uzupełniająca p. dystrybucja komplementarna.

dysymilacja (odpodobnienie, rozpodobnienie) - proces fonetyczny, 
którego rezultatem jest powstanie różnic artykulacyjnych między 
sąsiadującymi ze sobą głoskami, albo zwiększenie różnic już ist
niejących, np. gwar, letki wobec literackiej wymowy lekki.

dyzjunkcja (rozszczepienie argumentu) - w składni semantycznej re
prezentowanie jednego argumentu przez więcej niż jeden wy
kładnik w -> wyrażeniu zdaniowym, np. w wyrażeniu Uważał syna 
za łobuza argument drugi przy czasowniku uważać realizowany 
jest przez wyrażenie zajmujące dwie pozycje syna + za łobuza wo
bec: Uważał, że syn jest łobuzem.

dźwięczność - cecha akustyczna głoski; efekt zsunięcia podczas jej ar
tykulacji wiązadeł głosowych, które wytwarzają drgania o często
tliwości ok. 70 Hz, będące źródłem tzw. tonu krtaniowego.

dźwięk - drgania, które rozchodzą się w postaci fali w ośrodku i odbie
rane są przez aparat słuchowy człowieka, jeśli ich częstotliwość 
mieści się w granicach od 16 do 20 000 Hz (drgań na sekundę).
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dźwięk nieperiodyczny - dźwięk będący wynikiem drgań nieregular
nych (o zmiennym przebiegu w czasie); określa się go jako szmer. 
Źródłem dźwięków' nieperiodycznych są ruchy narządów mowy w 
nasadzie. Ten typ dźwięku jest charakterystyczny dla spółgłosek 
Zob. dźwięk periodyczny.

dźwięk periodyczny - dźwięk będący wynikiem drgań regularnych (o 
niezmiennym przebiegu w czasie); określa się go jako ton. 
Źródłem dźwięków periodycznych są wiązadła głosowe. Ten typ 
dźwięku charakteryzuje -> samogłoski, -> półsamogłoski i -> sono- 
ranty oraz - jako jeden ze składowych - spółgłoski dźwięczne. 
Zob. dźwięk nieperiodyczny.

dźwięki mowy - te dźwięki wytwarzane przez człowieka, które służą 
do językowego porozumiewania się i są w takiej funkcji rozpozna
wane przez członków danej społeczności językowej.



E
ekskluzywna forma trybu rozkazującego - forma 2. os. 1. mn. -> 

trybu rozkazującego (piszcie, biegnijcie) odnosząca się do odbior
ców tekstu (ty + pozostali tu obecni), wyłączająca natomiast 
mówiącego. Zob. inkluzywna forma trybu rozkazującego.

eksplozja - ostatnia (trzecia) faza artykulacji spółgłosek -> zwarto-wy- 
buchowych, w której następuje przezwyciężenie zwarcia w jamie 
ustnej przez strumień powietrza, czego efektem jest odpowiedni 
rodzaj dźwięku. Zob. implozja, plozja.

ekspresywa p. modalność, modalność intencjonalna.

elipsa - w składni oznacza opuszczenie jakiejś części zdania, która co 
prawda jest zazwyczaj wymagana, jednak treść przez nią niesiona 
albo już została zakomunikowana wcześniej, względnie wystąpi w 
dalszej części tekstu, albo jest możliwa do zrekonstruowania na 
podstawie sytuacji, np. Najpierw pójdę do sklepu, potem do fryzje
ra (pójdę). Jak się czujesz Ewo? A twój brat? (jak się czuje). Pro
szę mi pokazać! (ten sweter), ¡jeszcze tamten sweter.

enklityka - wyraz, który nie ma własnego -> akcentu, natomiast two
rzy całość akcentową z wyrazem poprzedzającym go w toku 
mówienia, np. widzę go, dałem ci. Zob. proklityka.

epenteza - wprowadzenie do wyrazu samogłoski dla uniknięcia odczu
wanego jako trudne połączenia spółgłosek, por. zrobić ale zesko
czyć, z malinami ale ze sokiem, kolacja ale kolacyjka, kotła ale 
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kocioł, sopla ale sopel, bagno ale bagien, podrywać ale poderwać. 
W morfonologii epenteza jest interpretowana jako alternacja ilo
ściowa typu 0: V.

expressivum p. nazwy ekspresywne.



F
faktywność - cecha -> zdań oznajmiających w czasie teraźniejszym i 

przeszłym pozwalająca orzekać o nich, że są prawdziwe lub fałszy
we. O takich zdaniach mówi się, że są faktywne. Gramatyczny -> 
czas przeszły i -> teraźniejszy określa się jako czas faktywny w 
przeciwieństwie do -> czasu przyszłego uznawanego za czas nie- 
faktywny, a zdania zawierające czasowniki w czasie przyszłym 
określa się jako zdania niefaktywne, czyli mówiące nie o realnych 
faktach, ale o przewidywanych lub oczekiwanych sytuacjach. Po
jęcie faktywności jest też odnoszone do zdań z formami trybu 
przypuszczającego, informującymi o możliwości zaistnienia ja
kiejś sytuacji; np. formy typu byłby zrobił trybu przypuszczają
cego nierzeczywistego). Zdania te kwalifikowane sąjako przeciw- 
faktywne, ponieważ mówi się za ich pomocą o sytuacjach hipote
tycznych, o których nadawca wie, że nie zaistniały. Formy trybu 
przypuszczającego potencjalnego (np. zrobiłby) określa się jako 
niefaktywne, komunikujące o sytuacjach hipotetycznych, ale bez 
informacji o niezrealizowaniu możliwości.

fakultatywny wariant fonemu p. allofon fakultatywny.

finitywność (określoność) - kategoria werbalna oparta na opozycji -> 
form -> fleksyjnych czasownika sygnalizujących kategorię -> oso
by, a także -» czasu i -> trybu, a więc tych form, które mogą być -> 
członem konstytutywnym zdania (tzw. form finitywnych) i form, 
które tych kategorii nie wyrażają (form niefinitywnych).
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fleksja - 1. dział morfologii zajmujący się opisem odmiany wyrazów, 
czyli morfologicznych sposobów sygnalizowania wartości katego
rii gramatycznych.
2. odmiana wyrazów.

fleksja analityczna p. forma fleksyjna analityczna.

fleksja funkcjonalna - część fleksji zajmująca się opisem istnieją
cych w danym języku -> kategorii morfologicznych, ich struktury 
(opozycji funkcjonalnych tworzących daną kategorię), zakresu wy
stępowania i wykładników wartości kategorii.

fleksja syntetyczna p. forma fleksyjna syntetyczna.

fleksja zmodyfikowana - termin odnoszony do tworzenia form fle- 
ksyjnych rzeczownika za pomocą końcówek deklinacji przymiotni
kowej (typ gajowy) albo za pomocą wykładników zerowych (typ 
kakadu, atelier).

flektem - abstrakcyjna jednostka językowa będąca połączeniem -> 
znaczenia leksykalnego i znaczenia gramatycznego, np. [dom = 
znaczenie leksykalne + D.lp.J, realizowana w tekście formą grama
tyczną domu.

flektyw - wykładnik znaczenia gramatycznego (morfem gramatyczny) 
w -> wyrazie gramatycznym, np. -owi (= C. lp.) w formie żółwi
owi, -ę (= los. lp.) w7 formie widz-ę.

fonacja - drgania wiązadeł głosowych będące źródłem dźwięku.

fonem - najmniejszy zbiór jednocześnie realizowanych w -» głosce 
(klasie głosek) cech dystynktywnych.

fonetyka - dyscyplina językoznawcza, która zajmuje się badaniem 
właściwości fizycznych -> dźwięków mowy: sposobami ich wytwa
rzania (fonetyka artykulacyjna), ich budową akustyczną (fonetyka 
akustyczna), wTeszcie ich odbiorem (fonetyka audytywna). Ze 
względu na swój przedmiot badań, jakim są dźwięki, narządy 
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mow}' i ich funkcje oraz narządy słuchu i ich funkcje, a także ze 
względu na stosowane metody badawcze fonetyka jest dyscypliną 
pozostającą na pograniczu nauki o języku, anatomii, fizjologii i 
fizyki (akustyki).

fonetyka akustyczna p. fonetyka, 
fonetyka artykulacyjna p. fonetyka, 
fonetyka audytywna p. fonetyka.
fonetyka międzywyrazowa p. upodobnienia międzywyrazowe.

fonologia - dyscyplina językoznawcza, która zajmuje się opisem -> 
dźwięków mowy z punktu widzenia ich funkcji w komunikacji ję
zykowej. W centrum zainteresowania stoją tu te cechy artykula- 
cyjne, dzięki którym jesteśmy w stanie rozróżniać słuchowo znaki 
językowe. Analiza fonologiczna zmierza więc do ustalenia, które z 
cech artykulacyjnych służą rozróżnianiu (dystynkcji), a następnie 
do ustalenia minimalnych zespołów tych cech, realizowanych w 
wypowiadanych głoskach i relacji między nimi.

fonotaktyka - jest działem -> fonologii zajmującym się opisem możli
wych w danym języku połączeń —> fonemów, mówiąc inaczej - 
ustalaniem reguł -> dystrybucji fonemów (klas fonemów).

forma bezosobowa czasownika p. forma nieosobowa czasownika.

forma finitywna czasownika (verbum finitum) - forma czasownika 
mająca określoną wartość kategorii -> osoby, -> liczby (ewent. -> 
rodzaju gramatycznego), wyrażająca także wartość kategorii -> 
czasu i -> trybu, która może pełnić funkcję konstytutywnego 
członu zdania. Zob. forma niefinitywna czasownika, osobowa for
ma czasownika.

forma fleksyjna (forma gramatyczna, wyraz gramatyczny) - tekstowa 
reprezentacja -> leksemu, składająca się z tematu fleksyjnego, tj. 
części sygnalizującej znaczenie leksykalne oraz wykładników -> 
wartości kategorii gramatycznych (-> morfemów fleksyjnych), np. 
komputer-em, gdzie komputer- jest tematem fleksyjnym, -em koń
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cówkowym morfemem fleksyjnym o wartości N \y.,myślał-a-by-m, 
gdzie: myślał- temat czasu przeszłego, -a- sufiks r. żeńsk., -by- su- 
fiks try bu przypuszczającego, -m końcówka 1. os. lp.

forma fleksyjna analityczna (wyraz gramatyczny analityczny, wyraz 
gramatyczny peryfrastyczny, forma gramatyczna analityczna, for
ma gramatyczna peryfrastyczna) - forma fleksyjna złożona z 
dwóch -> wyrazów tekstowych. F.f.a. jest np. rzeczownik z przyim
kiem: do prac-y, gdzie przyimek jest współwyznacznikiem (łącz
nie z końcówką fleksyjną rzeczownika) wartości przypadka; bę
dziemy czyta-li, gdzie pierwszy wyraz jest wykładnikiem czasu 
przyszłego oraz osoby i liczby, drugi zaś wykładnikiem -> znacze
nia leksykalnego. Zob. forma fleksyjna syntetyczna, fuzyjność.

forma fleksyjna syntetyczna (forma gramatyczna syntetyczna, wyraz 
gramatyczny syntetyczny) - forma fleksyjna równa jednemu -> wy
razowi tekstowemu, mająca budowy dwuczłonową, gdzie członem 
pierwszym jest temat fleksyjny, będący nosicielem znaczenia le
ksykalnego, zaś członem drugim -> morfem fleksyjny (końcówka 
fleksyjna), który jest wykładnikiem wartości kategorii gramatycz
nych: stoł-u (temat fleksyjny stoi-, końcówka sygnalizująca war
tość przypadka (D.) i liczby (lp.) -i/); siedz-ą (temat siedź-, koń
cówka sygnalizująca wartość osoby (3. os.) i liczby (lmn.) -ą); nie- 
bieski-ej {kartki) (temat: niebiesk'-, końcówka: -ej oznaczająca 
wartość przypadka (D), liczby (lp.) i rodzaju (r.ż.). Zob. forma fle
ksyjna analityczna, fuzyjność.

forma fuzyjna p. fuzyjność.
forma gramatyczna p. wyraz gramatyczny.
forma gramatyczna analityczna p. forma fleksyjna analityczna.
forma gramatyczna p. forma fleksyjna.
forma gramatyczna peryfrastyczna p. forma fleksyjna analityczna, 
forma gramatyczna syntetyczna p. forma fleksyjna syntetyczna.

forma niefinitywna czasownika (nieokreślona forma fleksyjna cza
sownika) - taka forma czasownika, która nie może być orzecze-
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niem w zdaniu, nie wyraża —► czasu bezwzględnego, -> trybu i 
osoby. Formami niefinitywnymi są-> bezokolicznik, —> imiesłowy 
przymiotnikowe i przysłówkowe. Zob. forma finitywna czasow- 
nika.

forma nieosobowa czasownika (forma bezosobowa czasownika) - ro
dzaj -> formy finitywnej czasownika nie dopuszczającej w zdaniu 
podmiotu. F.n.cz. są tzw. formy na -no i -to, sekundame użycia 
morfologicznych form 3os. lmn. (Co tam piszą w gazecie?), także 
formy z się w użyciach: piszę się, już się robi. Uwaga: w sprawie 
zakresu f.n.cz. istnieją rozbieżności w literaturze przedmiotu.

forma osobowa czasownika (finitywna forma czasownika, verbum fi- 
nitum) - rodzaj -> finitywnej formy czasownika sygnalizującej 
wartość kategorii osoby, a także czasu i trybu i łączącej się z 
podmiotem zdania.

forma tekstowa - wyraz tekstowy (lub wyrazy tekstowe) będący repre
zentacją -> flektemu, np. piórem, będzie chorował.

forma zwrotna czasownika - ogólnie termin ten oznacza konstrukcje 
zawierające morf się. W nowszych opisach gramatycznych nie są 
one traktowane jako formy tzw. strony zwrotnej.

formalne cechy selekcyjne wyrażeń predykatywnych p. właściwości fbrmalno-syntak- 
tyczne wy rażeń predykatywnych.

formant afiksalno-paradygmatyczny —> formant słowotwórczy, na 
który składa się morfem słowotwórczy niesufiksalny (-»prefiks, -> 
interfiks, -> postfiks) oraz -> paradygmat fleksyjny, np. od-osobn- 
i(ć) 'uczynić osobnym' - formant prefiksalno-paradygmatyczny; 
za-okrągl-i(ć) się - formant prefiksalno-paradygmatyczno-postfi- 
ksalny (a. prefiksalno-paradygmatyczno-zestawieniowy); kork-o- 
ciąg-(tp) 'to, czym się ciągnie korek' - formant interfiksalno-para- 
dygmatyczny; szkl-i(ć) się 'błyszczeć jak szkło' - formant postfi- 
ksalno-paradygmatyczny (paradygmatyczno-zestawieniowy).
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formant afiksalny —> formant słowotwórczy wyrażony -> prefiksem 
{do-pisać, anty-powieść), -> sufiksem {hut-nik, bor-owiec), in- 
terfiksem {biał-o-czerwony) lub -» postfiksem {odwrócić się).

formant alternacyjny —> formant słowotwórczy wyrażony wy mianą 
głoskową (-> alternacją) jako jedyną różnicą formalną między -> 
wyrazem motywowanym a -> motywującym, mięcho - mięso -> al- 
temacja jakościowa x : 5; spec - specjalista ucięcie części tematu 
słowotwórczego -jalist-, ciacho - ciastko ucięcie części tematu 
słowotwórczego -tk- i alternacja jakościować : .r. -> Alternacje ilo
ściowe polegające na ucięciu (skróceniu) tematu słowotwórczego 
nazywane też bywają formantami ujemnymi.

formant interfiksalno-paradygmatyczny p. formant afiksalno-paradygmatyczny.

formant interfiksalno-sufiksalny —> formant słowotwórczy w wyra
zach złożonych składający się z -> interfiksu i przyrostka (-> sufi- 
ksu), bajk-o-pis-arz.

formant interfiksalny p. formant afiksalny.
formant jednostkowy p. jednostronna podzielność derywatu, 
formant paradygmatyczno-zestawieniowy p. formant afiksalno-paradygmatyczny.

formant paradygmatyczny (formant fleksyjny) - zespół końcówek 
fleksyjnych rzeczownikowych, przymiotnikowych lub czasowni
kowych, także -o, -e w przysłówkach odprzymiotnikowych dobrz- 
e, duż-o, pełniący funkcję -> formantu słowotwórczego wobec bra
ku wykładnika sufiksalnego, np. bieg-{(j) 'to, że się biegnie' - pa
radygmat rzeczownikowy7 męski; czerwieni-e{ć) 'stawać się czer
wonym' - paradygmat koniugacyjny; lw-{i) 'taki jak u lwa' - para
dygmat przymiotnikowy; {ta) dyrektor 'kobieta dyrektor' - utrata 
fleksji w derywacie wobec odmienności leksemu dyrektor odno
szącego się do mężczyzny; chor-{y) 'ten, kto jest chory' - ograni
czenie paradygmatu fleksyjnego przymiotnikowego do form rodza
ju męskiego {chora jest odrębnym leksemem).

formant postfiksalno-paradygmatyczny p. formant afiksalno-paradygmatyczny.
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formant prefiksalno-paradygmatyczno-postfiksalny p. formant afiksalno-paradygma- 
tyczny.

Tormant prefiksalno-paradygmatyczno-zestawieniowy p. formant afiksalno-paradyg- 
malyczny

formant prefiksalno-paradygmatyczny p. formant afiksalno-paradygmatyczny.

formant prefiksalno-postfiksalny (rzadziej: formant prefiksalno-ze- 
stawieniowy) —> formant słowotwórczy złożony z prefiksu i 
postfiksu, na-biegać się, na-prosić się.

formant prefiksalno-sufiksalny —> formant słowotwórczy złożony z 
przedrostka (—> prefiksu) i przyrostka (-> sufiksu), anty-faszyst- 
owsk(i), post-komunist-yczn(y).

Tormant prefiksalno-zestawieniowy p. formant prefiksalno-postfiksalny.

formant prefiksalny —> formant słowotwórczy wyrażony przedrost
kiem prefiksem), po-rysować, przed-wczoraj, pod-kategoria.

formant prozodyczny - -> formant słowotwórczy w -> zrostach, 
którym jest zmiana akcentowa polegająca na utracie odrębnego -> 
akcentu przez jeden z wyrazów, np. psubrat wobec psu brat, lek
ceważyć wobec lekce (sobie) ważyć, Wielkanoc wobec wielka noc.

formant słowotwórczy - ogół wszystkich różnic formalnych między 
wyrazem motywowanym a -> wyrazem motywującym, który w opi
sie słowotwórczym uznaje się za sygnał istnienia relacji motywa
cyjnych; to, czym derywat różni się od swej -> podstawy słowo
twórczej (bazy). Pojęcie formantu słowotwórczego obejmuje obe
cnie zarówno afiksy (—> prefiksy, -> sufiksy, -> interfiksy, -> postfi- 
ksy), jak i -> morfemy fleksyjne w funkcji formantu, -> gramatycz
ne alternacje morfonologiczne, różnice prozodyczne (zmiany ak- 
centuacyjne), przekształcenia -> grup imiennych polegające na 
unieruchomienie szyku (zupa ogórkowa, maszynka do golenia).

formant sufiksalny —> formant słowotwórczy wyrażony przyrostkiem 
(-» sufiksem), np. biał-k(o), kierow-nik, żelaz-n(y\ akceptow
aliby).
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formant ujemny p. formant allcrnacyjny.

formant złożony - formant słowotwórczy składający się z więcej niż 
jednego elementu, np. formant afiksalno-paradygmatyczny, -> 
formant interfiksalno-sufiksalny, -> formant prefiksalno-sufiksal- 
ny.

formantoid p. jednostronna podzielność derywatu.

formy fleksyjne oboczne - dwie różniące się końcówkami -> formy 
fleksyjne o tej samej wartości gramatycznej i należące do tego sa
mego -> leksemu, np. pisarz-y - pisarz-ów D lmn. należące do lek
semu PISARZ.

formy fleksyjne synkretyczne - formy fleksyjne o identycznym 
kształcie, ale o różnej wartości gramatycznej, np. kot-a D lp. i B 
lp., okn-o M, B, W lp., okn-a D lp., M, B, W 1 mn. Istnienie takich 
form jest wynikiem zjawiska zwanego synkretyzmem końcówek 
fleksyjnych, czyli istnienia identycznych co do formy morfemów 
końcówkowych w kilku przypadkach gramatycznych.

formy gramatyczne homonimiczne p. wyrazy gramatyczne homonimiczne.

fraza - 1. w fonetyce termin ten oznacza odcinek wypowiedzi zawiera
jący się między dwiema pauzami (rzeczywistymi lub potencjalny
mi).
2. w składni termin fraza jest synonimiczny z terminem -> grupa 
składniowa.

fraza nominalna p. grupa imienna.
fraza werbalna p. grupa czasownikowa.

fundacja - w słowotwórstwie termin oznaczający słowotwórczą relację 
między wyrazami i akcentujący raczej pochodność w sensie gene
tycznym jednego wyrazu (wyrazu fundowanego) od drugiego (wy
razu fundującego). W tym sensie fundacja jest przeciwstawiana 
pojęciu -> motywacji, które z kolei odnosi się do sposobu wadzenia 
słownictwa ze stanowiska odbiorcy, który może dostrzegać powią
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zania formalno-znaczeniowe między wyrazami istniejącymi w da
nym momencie w języku, choć jego intuicje nie muszą być zgodne 
z rzeczywistym stosunkiem genetyczej pochodności. Zarówno ter
min fundacja, jak i związane z nim terminy wyraz fundujący, ivv- 
raz fundowany są w słowotwórstwie synchronicznym obecnie ra
czej rzadko używane.

funkcja (elementu językowego) - rola, jaką jakiś element pełni w języ
ku.

funkcja alternacji morfonołogicznej indeksowa - funkcja wskaźni
ka; uważa się, że -> altemacja morfonologiczna albo wskazuje na 
charakter morfemu następującego po tym morfemie, w którym 
zachodzi alternacja (funkcja indeksu strukturalnego), albo wska
zuje na cechy gramatyczne morfemu, w którym owa alternacja za
chodzi (funkcja indeksu kategorialnego). Pierwszy typ funkcji wi
dzi się np. we wskazywaniu końcówek zerowych (o : u: moj-a - 
wo/-0; 0 : V\ suk-ni-a - sukien-ty), palatalizujących afiksów (o : e: 
jezio-ro - pojezie-rz-e), typ drugi w sygnalizowaniu synchronicz
nie rozumianej rodzimości vs obcości leksemów (np. nie wystę
pująca w rodzimych morfemach altemacja t : z poeta - poezja), 
sygnalizowaniu czasownikowości vs imienności tematów fleksyj- 
nych (altemacja 5 : i występująca tylko w tematach werbalnych 
wobec g : J - tylko tematy imienne).

funkcja alternacji morfonołogicznej symboliczna - funkcja realizu
jąca się wtedy, gdy -> alternacja morfonologiczna jest jedynym sy
gnalizatorem opozycji między znakami językowymi, jak to ma 
miejsce w przypadku par aspektowych typu zatkać - zatykać, za
pchać - zapychać, gdzie różnica aspektu sygnalizowana jest przez 
alternację 0 : y.

funkcja anaforyczna zaimków - funkcja zaimków polegająca na 
wskazywaniu wstecz po linii tekstu na element już użyty wcześniej, 
co umożliwia uniknięcie powtarzania go kilkakrotnie, np. Cieka
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wy jest stosunek Stendhala do Napoleona. Zrazu, po 18 Brumai- 
re’a, widzi w nim tyrana, który „skradł ludowi wolność”. Nie 
przeszkadza mu to zresztą iść za gw:iazdą napoleońską..., gdzie 
nim = Napoleon; mu = Stendhal. Zob. anafora.

funkcja askryptywna - w składni semantycznej funkcja -> wyrażeń 
predykatywnych polegająca na opisie, charakteryzowaniu wska
zywanego przez —> wyrażenie argumentowe przedmiotu, np. Stend
hal, był, jak powiedzieliśmy, zjawiskiem odosobnionym. Musset 
jest autorem „Spowiedzi dziecięcia wieku”.

funkcja atrybutywna wyrażeń - w składni semantycznej funkcja 
struktury predykatowo-argumentowej wprowadzonej w skład -> 
grupy imiennej, polegająca na określaniu głównego składnika tej 
grupy, np. Z daleka zobaczył wysokiego, starszego mężczynę (por. 
użycie predykatywne: Mężczyzna jest wysoki; Mężczyzna jest star
szy).

funkcja deiktyczna zaimków - funkcja zaimków (ten, ta, to, tamten, 
tamta, tamto, ów, owa, owo) polegająca na wskazywaniu przed
miotu w rzeczywistości pozajęzykowej, możliwa wówczas, gdy 
przedmiot ten znajduje się w zasięgu uczestników dialogu. Często 
ich użyciu towarzyszy gest wskazujący.

funkcja delimitatywna akcentu (funkcja odgraniczająca) - funkcja -> 
akcentu polegająca na sygnalizowaniu granicy wyrazu w ciągu 
wypowiedzi, co możliwe jest wtedy, gdy akcent (tak jak w języku 
polskim) jest stały.

funkcja denotatywna p. funkcja referencyjna w zn. 2.
funkcja diakrytyczna p. funkcja dystynktywna.

funkcja dystynktywna dźwięków mowy (funkcja diakrytyczna) - w 
fonologii tak nazywa się funkcję polegającą na różnicowaniu form 
znaków j ęzy kowy c h.

funkcja ekstratekstualna morfemu p. funkcja morfemu nominatywna.
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funkcja formantu kontekstowa - funkcja formantu słowotwórcze
go wspólna dla grupy -> derywatów z danym typem -> podstawy 
słowotwórczej.

funkcja formantu - rola, jaką-> formant słowotwórczy pełni w wy
razie motywowanym, ustalana w analizie relacji między -> derywa
tem a -> wyrazem motywującym go.

funkcja formantu fakultatywna - zbiór znaczeń -> formantu słowo
twórczego, jakie można mu przypisać w poszczególnych grupach 
derywatów, w których dany formant występuje, będących w zasa
dzie uszczegółowieniem -> znaczenia inwariantnego, np. dla sufik- 
su -k(a) znaczenia fakultatywne to m.in. żeńskość, policjant-k(a), 
lekar-k(a), nauczyciel-k(a)\ nazwa narzędzia, myj-k(a) 'to, czym 
się myje'; ekspresywność, kolet-k(dy, nazwa czynności,przejażdż- 
k(a), przechadz-k(a), uciecz-k(a). W wielu przypadkach uszcze
gółowienie funkcji fakultatywnej opiera się wręcz na znaczeniu le
ksykalnym, por. przykłady typu piąt-ek((f>), czwart-ek(<l)) i przypi
sanie znaczenia 'dzień tygodnia' sufiksowi -ek. Zob. funkcja for
mantu inwariantna.

funkcja formantu inwariantna - znaczenie formantu realizowane w 
klasie derywatów z danym typem -> tematów słowotwórczych, np. 
znaczenie pejoratywności formantu -uch w derywatach odprzy- 
miotnikowych (star-uch), odczasownikowych (pleci-uch). Bez
względnie inwariantną funkcją dla wszystkich formantów jest -> 
funkcja strukturalna.

funkcja formantu jakościowa p. funkcja formantu modyfikacyjna.

funkcja formantu jednostkowa - znaczenie formantu, które pozostaje 
po odjęciu od znaczenia -> derywatu znaczenia tematu słowo
twórczego, np. znaczenie 'cegła' w formancie -ak w derywacie 
pust-ak. Ten typ znaczenia, nieomal leksykalnego, nie wchodzi w 
zakres słowotwórczego opisu.
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funkcja formantu kontekstowo-inwariantna - to znaczenie forman- 
tu słowotwórczego, które posiada on w kontekście pewnego typu -> 
podstaw słowotwórczych, np. dla sufiksu -ca kontekstowo-inwa- 
riantnym znaczeniem jest znaczenie osobowego agensa w de
rywatach (sprzedaw-c(a)) a kompozitach zarówno osobowego 
jak i nieosobowego.

funkcja formantu modyfikacyjna (funkcja formantu jakościowa) - 
rodzaj -> funkcji semantycznej formantu słowotwórczego polegają
cy na modyfikowaniu znaczenia -> derywatu w stosunku do zna
czenia -> wyrazu motywującego, np. drzewko) - drzew-k(o) 'małe 
drzewo', niebiesktj) - niebiesk-aw(y) 'niezupełnie niebieski', 
gra(ć) - gr-ywa(ć) 'grać od czasu do czasu'. Formant wnosi do 
struktury znaczeniowej derywatu pojęcie jakości (jakościowe). De
rywat i wyraz motywujący pozostają w tej samej kategorii części 
mowy, w strukturze zaś derywatu temat słowotwórczy jest 
członem określanym (nadrzędnym), a formant członem okreś
lającym (podrzędnym). Zob. derywat modyfikacyjny, derywat mo- 
dyfikacyjno-transpozycyjny, derywat mutacyjno-modyfikacyjny, 
funkcja formantu mutacyjna, funkcja formantu transpozycyjna.

funkcja formantu mutacyjna - rodzaj funkcji -> formantu słowotwór
czego polegającej na zmianie znaczenia -> derywatu w stosunku do 
-> wyrazu motywującego poprzez wprowadzenie do struktury zna
czeniowej derywatu pojęcia przedmiotowego (osoby, rzeczy). W 
przypadku derywacji rzeczowników funkcję tę nazywa się często 
funkcją przedmiotową, ponieważ formant wnosi znaczenie osoby 
lub rzeczy charakteryzowanej przez temat słowotwórczy, np. wy- 
biela(c)-- wybiel-aczlf)) to, co wybiela', mądr(y) - mędrz-ecif)) 
'człowiek mądry', informatyka) - informatyk-^) 'specjalista w 
zakresie informatyki', nieś(ć) - prze-nieś(ć) 'przemieścić coś, nio
sąc'. Zmiana części mowy derywatu w stosunku do -> podstawy 
słowotwórczej jest tu fakultatywna (i wobec tego nieistotna), nato
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miast ważne jest to, że formant jest w strukturze derywatu członem 
nadrzędnym (-> określanym), natomiast temat słowotwórczy 
jest członem podrzędnym (-> określającym). Zob. derywat muta
cyjny, derywat mutacyjno-modyfikacyjny, funkcja formantu mody- 
fikacyjna, funkcja formantu transpozycyjna.

funkcja formantu normalna - fakultatywna funkcja formantu 
słowotwórczego realizująca się w co najmniej dwóch -»derywatach.

funkcja formantu pragmatyczna - w opisie słowotwórstwa A. Nagór- 
ko funkcja polegająca na tym, że formant słowotwórczy wyraża 
subiektywny, emocjonalny lub/i wyrażający ocenę stosunek nadaw
cy do tego, co nazywa -> derywat; w grę wchodziłyby tu więc 
derywaty modyfikacyjne o nacechowaniu ekspresywnym typu ma- 
sel-k(o), chleb-uś (w środowiskowym języku kelnerów), zdrobnie
nia o pieszczotliwym nacechowaniu (cór-uchn(a)), mniej lub bar
dziej utrwalone okazjonalizmy w rodzaju pośl-ic(a), solidar-uch, 
uw-ol 'członek Unii Wolności', rop-uch 'członek Ruchu Odbudo
wy Polski'. Zob. funkcja tekstotwórcza formantu, funkcja seman
tyczna formantu.

funkcja formantu semantyczna - rodzaj funkcji -> formantu słowo
twórczego polegająca na tym, że formant zmienia znaczenie de
rywatu w stosunku do znaczenia -> wyrazu motywującego. Może 
ona towarzyszyć -> funkcji syntaktycznej formantu, bądź też reali
zować się samodzielnie. W zależności od tego, czy formant wnosi 
pojęcie jakościowe (i jest -» członem określającym w derywacie - 
pełni funkcję modyfikacyjną, np. pies-ek 'mały pies’, zamcz
ysko) 'wielki, ponury zamek') czy przedmiotowe (i jest czło
nem określanym w derywacie - pełni —> funkcję mutacyjną, np. 
śpiew-ak 'ten, kto śpiewa', kosi-ark(a) 'to, czym się kosi') mówi 
się o funkcji semantycznej jakościowej (modyfikacja) lub funkcji 
semantycznej przedmiotowej (mutacja).

funkcja formantu semantyczna jakościowa p. funkcja formantu semantyczna.
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funkcja formantu semantyczna przedmiotowa p. funkcja formantu semantyczna, 
funkcja formantu składniowa p. funkcja formantu syntaktyczna.

funkcja formantu strukturalna - podstawowa funkcja formantu 
słowotwórczego, polegająca na przekształceniu -> podstawy sło
wotwórczej w -> derywat, a więc jest to funkcja realizowana przez 
wszystkie formanty, niezależnie od tego, czy i jaką jeszcze inną 
funkcję (—> syntaktyczną, -> semantyczną) pełnią. W rzadkich wy
padkach funkcja strukturalna realizuje się jako wyłączna. W rezul
tacie zarówno wyraz motywujący jak i -> motywowany należą do 
tej samej kategorii części mowy i mają to samo -> znaczenie leksy
kalne, stronfa) - stron-ic{a), uzd{a) - uździ-enic{a). Zob. derywat 
tautologiczny.

funkcja formantu syntaktyczna (funkcja formantu składniowa) - 
funkcja -> formantu słowotwórczego polegająca na tym, że for- 
mant przenosi -> temat słowotwórczy do innej części mowy niż ta, 
do której należy -> wyraz motywujący. Może ona towarzyszyć -> 
funkcji semantycznej formantu, albo realizować się samodzielnie. 
{czyta{ćj - czyt-ani{e)). Zob. funkcja formantu mutacyjna, funkcja 
formantu transpozycyjna.

funkcja formantu tekstotwórcza - termin i pojęcie wprowadzone do 
obiegu dydaktycznego przez A. Nagórko. W tym ujęciu wyróżnio
no trzy typy funkcji formantów: funkcję tekstotwórczą, -> funkcję 
semantyczną i funkcję pragmatyczną. Pierwszą z nich realizują 
np. odczasownikowe nazwy czynności {czytanie), odprzymiotniko- 
we nazwy cech abstrakcyjnych {zieleń), odczasownikowe nomina 
agentis {pisarz), czasowniki odimienne {prezesować, siwieć, noco
wać) czy -> uniwerbizacje {ogólniak). Wspólną cechą wymienio
nych rodzajów derywatów jest to, że są one wynikami operacji te
kstowych, przekształcenia jednych konstrukcji na inne o tym sa
mym znaczeniu, por. X czyta książkę - czytanie książki przez X-a\ 
zielone drzewo - zieleń drzewa', Xpiszę powieści sensacyjne - X 
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¡est pisarzem powieści sensacyjnych', Xjest prezesem rady nadzor
czej - Xprezesuje radzie nadzorczej', włosy stają się coraz bardziej 
siwe - włosy coraz bardziej siwieją; noc spędzimy w schronisku - 
będziemy nocować w schronisku; liceum ogólnokształcące - ogól
niak. W tym sensie derywaty te nie służą zaspokojeniu potrzeb nomi- 
natywnych użytkowników języka, tj. nie nazywają rzeczy nie mają
cych wcześniej swych nazw w języku.

funkcja formantu transpozycyjna - rodzaj funkcji -> formantu sło
wotwórczego polegającej na zmianie części mowy -> derywatu w 
stosunku do -> wyrazu motywującego bez zmiany znaczenia, np. 
postrzegane) - postrzeg-ani(e) 'to, że się postrzega', pi{ć) - pi- 
ci{e), walczy(ć) - walk-(a) 'to, że się walczy', czerwon(y) - czer
wień-^) ' bycie czerwonym', zł(y) - zł-ość' bycie złym'. Są więc to 
przypadki derywacji z wyłączną funkcją syntaktyczną formantu. 
Zob. derywat transpozycyjny, derywat modyfikacyjno-transpozy- 
cyjny, funkcja formantu modyfikacyjna, funkcja formantu muta
cyjna.

funkcja formantu uabstrakcyjniająca (rzadziej: funkcja ujemno-mu- 
tacyjna) - rodzaj funkcji -> formantu słowotwórczego, którego 
istota polega na przekształceniu nazwy -> subiektu czynności lub 
-> subiektu cechy w abstrakcyjną-» nazwę czynności lub -> nazwę 
cechy. Uważa się, że wówczas dochodzi do usunięcia ze struktury 
znaczeniowej -> podstawy słowotwórczej znaczenia przedmioto- 
wegon np. cham-stw(p) 'bycie chamem', malkontenc-twjo)' bycie 
malkontentem', towarzysz-y(ć) 'być czyimś towarzyszem gdzieś, w 
jakiejś sytuacji', Zob. derywat uabstrakcyjniający.

funkcja indeksu kategorialnego p. funkcja altemacji morfonologiczncj indeksowa, 
funkcja indeksu strukturalnego p. funkcja altemacji morfonologicznej indeksowa, 
funkcja modyfikatora p. modyfikator.

funkcja morfemu nominatywna (funkcja semantyczna, funkcja eks- 
tratekstualna) - funkcja -> morfemu polegająca na tym, że jest on 
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znakiem jakiegoś elementu rzeczywistości pozajęzykowej. Funkcję 
nominatywną pełnią przede wszystkim -> morfemy rdzenne, -> 
słowotwórcze, z -> fleksyjnych te, które są wykładnikami kate
gorii morfologicznych o funkcji nominatywnej (np. liczba rze
czownika). Zob. funkcja morfemu tekstowa.

funkcja morfemu podstawowa (znaczenie podstawowe morfemu) - 
funkcja wynikająca z opozycji, w jakie dany —> morfem wchodzi z 
innymi morfemami, realizująca się w każdym wystąpieniu tego 
morfemu niezależnie od innych, kontekstowych funkcji, jakie 
może on pełnić. Tak więc na przykład podstawową funkcją (zna
czeniem) morfemu -acz jest sygnalizowanie znaczenia przedmiotu 
scharakteryzowanego przez jego stosunek do czynności. W kon
kretnych derywatach realizują się warianty funkcji podstawowej - 
wyrażanie osobowego wykonawcę czynności {gracz, włamywacz), 
albo nieosobowego - narzędzie czynności {odkurzacz, nawilżacz).

funkcja morfemu strukturalna - funkcja, którą pełnią wszystkie typy 
-> morfemów jako elementy (współ)tworzące strukturę morfologi
czną niezależnie od innych jeszcze funkcji w niej realizowanych, 
natomiast w przypadku -> konektywów jest to jedyna funkcja.

funkcja morfemu syntaktyczna - funkcja morfemów sufiksalnych 
polegająca na tym, że -> sufiks jako element derywujący wprowa
dza -> derywat do kategorii części mowy, a w jej ramach do jedne
go z typów paradygmatu fleksyjnego. W zależności od tego, czy 
wiąże się to ze zmianą części mowy derywatu wobec jego -» pod
stawy słowotwórczej (np. czyta{ć) - czyt-elni{a), drug{i) - drug- 
ak, przepuszcza{ć) - przepuszcz-aln{y)), czy też nie (np. ładn(y) - 
ladni-utk{i), dom{(j)) - dom-ek{(j)), rozmówc{a) - rozmówcz-yn{i), 
rozróżnia się odpowiednio funkcję syntaktyczną +transkategorial- 
ną (zmiana części mowy) i funkcję syntaktyczną -transkategorial- 
ną (brak tej zmiany).
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funkcja morfemu tekstowa (funkcja wewnątrztekstowa, funkcja in- 
tratekstualna, funkcja gramatyczna) - funkcja -> morfemu polega
jąca na sygnalizowaniu stosunków gramatycznych (składniowych) 
w tekście. Funkcję tę pełnią -> te morfemy fleksyjne, które są wy
kładnikami wartości kategorii tekstowych, np. końcówki fleksyjne 
rzeczownika pełnią funkcję tekstową w zakresie sygnalizacji kate
gorii przypadka, natomiast końcówki przymiotnika są morfemami 
o wyłącznej funkcji tekstowej (sygnalizowanie związku z określa
nym rzeczownikiem) wobec tekstowego charakteru przypadka, 
liczby i rodzaju w odniesieniu do przymiotnika. Zob. funkcja mor
femu nominatywna.

funkcja odgraniczająca p. funkcja delimitatywna akcentu.

funkcja optatywna - funkcja sekundama form -> trybu rozkazują
cego polegająca na wykorzystaniu ich do wyrażenia życzenia, np. 
Rośnij zdrowo (do dziecka: = 'obyś rosło i było zdrowe').

funkcja prewentywna - funkcja zaprzeczonych form -> trybu rozka
zującego czasowników dokonanych polegająca na wyrażaniu za 
ich pomocą ostrzeżenia przed niepożądaną przez nadawcę sytua
cją, np. Nie zaraź się!

funkcja prohibitywna - funkcja form trybu rozkazującego polega
jąca na wyrażaniu (w formie zaprzeczonej) zakazu wykonania cze
goś, np. Nie dawaj mu tego! Nie dotykaj maszyny!

funkcja prymarna - funkcja elementu językowego lub klasy elemen
tów', której pełnienie nie zależy od żadnej innej funkcji. Zazwyczaj 
funkcja prymarna to ta, którą dany element językowy pełni najczę
ściej np. funkcja podmiotu i dopełnienia dla rzeczownika (wobec 
rzadszej nieco funkcji przydawki {samochód kolegi), uznawanej za 
-> sekundamą i semantycznie wtórną). Prymarną funkcją z kolei 
np. morfologicznych form czasu teraźniejszego jest wyrażanie 
równoczesności momentu mówienia i tego, o czym się mówi (wo
bec sekundamości użyć tych form w znaczeniu czasu przeszłego (w 
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narracji) lub przyszłego, np. Jutro idę do kina). Zob. funkcja se- 
kundarna.

fu n kej a przedmiotowa formantu p. funkcja formantu mutacyjna, 
funkcja przedstawieniowa p. funkcja referencyjna wzn. 2.

funkcja referencyjna - w składni semantycznej funkcja -> wyrażeń 
argumentowych polegająca na wskazywaniu przedmiotów. Zob. 
referencja.

funkcja sekundarna - ta funkcja elementu językowego (klasy elemen
tów), która realizowana jest rzadziej niż f. prymama, jest przez nią 
warunkowana i w jakiś sposób nacechowana. Przykładem f.s. 
może być nazywanie przez rzeczownik czynności, procesu lub sta
nu wobec podstawowej dla tej części mowy funkcji semantycznej, 
którą jest nazywanie przedmiotów. Podobnie sekundamą funkcją 
semantyczną jest nazywanie przez rzeczownik cechy, co z kolei jest 
prymamą funkcją semantyczną dla przymiotnika. Zob. funkcja 
prymarna.

funkcja semantyczna morfemu p. funkcja morfemu nominatywna.

funkcja składniowa bierna - w składni S. Jodłowskiego jeden ze spo
sobów udziału wyrazów w wypowiedzeniu, polegający na przy
łączaniu wyrazów określających. W tym sensie f.s.b. rzeczownika 
jest przyłączanie przydawki, f.s.b. czasownika to przyłączanie do
pełnień i okoliczników, f.s.b przymiotnika przyłączanie okoliczni- 
ka. Zob. funkcja składniowa czynna.

funkcja składniowa czynna - w składni S. Jodłowskiego jeden ze spo
sobów udziału wyrazów w wypowiedzeniu, polegający na pełnie
niu przez wyraz danej funkcji składniowej. Tak więc np. f.s.cz. rze
czownika jest funkcja podmiotu, dopełnienia, przydawki, okolicz- 
nika; a dla przymiotnika będą to funkcje przydawki i orzecznika. 
Zob. funkcja składniowa bierna.
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funkcja składniowa p. funkcja syntaktyczna.
funkcja substratu p. substral.
funkcja symboliczna p. funkcja referencyjna w zn. 2.

funkcja syntaktyczna (funkcja składniowa) - funkcja, jaką wyrazy da
nej klasy mogą pełnić w zdaniu; w przypadku konkretnego zdania 
termin ten oznacza funkcję, jaką dany wyraz realnie w tym zdaniu 
pełni.

funkcja transkategorialna morfemu p. funkcja morfemu syntaktyczna.
funkcja ujemno-mutacyjna formantu p. funkcja formantu uabstrakcyjniająca. 
funkcja wewnątrztekstowa morfemu p. funkcja morfemu tekstowa.

fuzyjność - typ budowy -> formy gramatycznej charakteryzujący się 
tym, że nie jest możliwe wyróżnienie w niej -> tematu i -> końców
ki fleksyjnej. W języku polskim za formy fuzyjne uważa się formy 
fleksyjne zaimków osobowych ja, ty, my, wy oraz formy fleksyjne 
zaimka zwrotnego się. Zob. też forma fleksyjna analityczna, forma 
fleksyjna syntetyczna.



G
geminata - podwojona spółgłoska, która w wymowie może być reali

zowana jako głoska z przedłużoną artykulacją, np. [la .so] lasso, 
[pa -na] panna.

generalizacja p. wyznaczanie uogólniające.
generalizacja dystrybutywna p. wyznaczanie uogólniające.
generalizacja generyczna p. wyznaczanie uogólniające, 
generalizacja kolektywna p. wyznaczanie uogólniające. 
genetivus p. dopełniacz.
genetivus partitivus p. kwantyfikacja partytywna.

głoska - najmniejszy element formy dźwiękowej wypowiedzi, jaki od
biorcy są w stanie wyodrębnić słuchowo, mający stały zespół cech 
artykulacyjnych i określoną charakterystykę akustyczną.

głoski dźwięczne - głoski, w których artykulacji biorą udział wiązadła 
głosowe jako generator drgań o częstotliwości ok. 70 Hz będących 
źródłem tonu krtaniowego.

gloskowiec - rodzaj skrótowca utworzony z pierwszych głosek na
zwy wielowyrazowej, np. PAN 'Polska Akademia Nauk', PIH 
'Państwowa Inspekcja Handlowa'. Zob. abrewiacja, literowiec, 
grupowiec.

gniazdo słowotwórcze - w słowotwórstwie synchronicznym jednostka 
systemu słowotwórczego, zbiór wyrazów pozostających w stosun
ku do siebie w relacjach -> bezpośredniej i -> pośredniej motywa
cji słowotwórczej, którego centrum stanowi -> wyraz niemotywo- 
wany słowotwórczo, natomiast -> motywujący wszystkie elementy 

78



gniazda bądź bezpośrednio, bądź pośrednio. Inaczej można też gn. 
sł. zdefiniować jako zbiór paradygmatów słowotwórczych i 
szeregów słowotwórczych o wspólnym wyrazie inicjalnym.

dom( <?)
| -> dom-ek( 0)

| -> domecz-ek(<t>)
| -> dom-ator(<t>)

-> domator-stw(o)
—> domator-k(a)

| -> dom-ow(y)
domow-nikgp)

-> domownic-(a)
-> u-domow-i(ć)

| -i udomowi-eni(e)
| -> za-domow-i(ć) się

| -»zadomowi-eni(e) się

gramatem - funkcje językowe stanowiące znaczenie -> wyrazu gra
matycznego, np. [ciął + 3 os. + lp. + r.m. + tryb oznajm. + cz. prze
szły] jest gramatemem wyrazu gramatycznego (formy gramatycz
nej) ciął, (zapis ciął należy tu rozumieć jako symbol znaczenia 
'dzielić coś na części ostrym narzędziem').

gramatyczność p. kalegorialność.

gramatyka - 1. dyscyplina językoznawcza opisująca morfologiczne i 
składniowe środki języka; w rzeczywistości jednak w jej obręb włą
czona jest także fonetyka i fonologia, opisujące dźwiękową stronę 
języka.
2. ogół mechanizmów umożliwiających łączenie prostszych jedno
stek językowych w bardziej złożone jako opozycja do słownika (le
ksykonu, inwentarza znaków językowych), por. popularne skróto
we ujęcie: język to gramatyka + słownik', system gramatyczny.

gramatyka diachroniczna p. gramatyka historyczna.

gramatyka historyczna (gramatyka diachroniczna) - dyscyplina opi
sująca ewolucję języka (systemu fonologicznego, morfologicznego 
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i składniowego) w jego historycznym rozwoju. Zob. gramatyka 
opisowa.

gramatyka opisowa (gramatyka synchroniczna) - dyscyplina opisują
ca język w pewnym momencie jego istnienia, bez odwoływania się 
do tego, co wjęzyku było wcześniej. Jest więc to podejście statycz
ne do języka w przeciwieństwie do podejścia dynamicznego, które 
cechuje gramatykę historyczną. W praktyce termin gramatyka opi
sowa odnosi się do opisów współczesnego języka. Zob. gramatyka 
historyczna.

gramatyka synchroniczna p. gramatyka opisowa.
grupa adjektywna p. grupa przymiotnikowa.
grupa adwerbalna p. grupa przysłówkowa.

grupa czasownikowa (grupa werbalna, fraza werbalna) - rodzaj -> 
grupy składniowej, którego członem głównym jest czasownik w -> 
formie finitywnej lub -> niefinitywnej, np. mówi niewyraźnie', Je
dziemy do domu', iść szybko', {spacerując ulicami'). Uwaga: ścisłe 
zdefiniowanie g.cz. uzależnione jest od przyjętych założeń opisu 
składniowego, a różnice dotyczą m.in. obejmowania (lub nie) tym 
terminem połączeń podmiot + orzeczenie, czasownika posiłkowe
go z rzeczownikiem lub przymiotnikiem.

grupa imienna (grupa nominalna, grupa rzeczownikowa, fraza nomi
nalna) - rodzaj grupy składniowej, którego członem głównym 
jest rzeczownik (zaimek rzeczowny), np. wysoki dom', mężczyzna, 
który stal obok samochodu.

grupa imienna użyta predykatywnie - w składni semantycznej -> 
grupa imienna informująca o cesze (zespole cech) przypisywa
nych wyróżnionemu w rzeczywistości pozajęzykowej obiektowi, 
np. Anna jest bardzo dobrym adwokatem.

grupa imienna użyta referencyjnie p. grupa imienna wyznaczona.

grupa imienna wyznaczona (grupa imienna użyta referencyjnie) - w 
składni semantycznej -> grupa imienna użyta jako nazwa wyróż

80



nionego obiektu rzeczywistości pozajęzykowej, Paweł jest leka
rzem-, Duży czarny pies siedział przy ławce. Zob. też referencja, 
wyrażenie argumentowe jednostkowe, wyrażenie argumentowe 
zbiorowościowe.

grupa jednoelementowa p. grupa nierozwinięta.

grupa nierozwinięta (grupa jednoelementowa) —> grupa składniowa 
składająca się tylko z członu głównego, nie zawierająca pod- 
rzędnika (-> członu podrzędnego).

grupa niewspólrzędna p. grupa podrzędna.
grupa nominalna p. grupa imienna.

grupa orzeczenia-----> orzeczenie z jego określeniami, np. w zdaniu
Światło, wysyłane przez rozgrzane ciało, pozwala na stwierdzenie 
obecności niesłychanie małych ilości pierwiastka', GO = [pozwała 
na stwierdzenie obecności niesłychanie małych ilości pierwiast
ka], Zob. grupa podmiotu.

grupa podmiotu---- > podmiot i związane z nim określenia, Światło,
wysyłane przez rozgrzane ciało, pozwala na stwierdzenie obecno
ści niesłychanie małych ilości pierwiastka', GP = [światło wysyła
ne przez rozgrzane ciało]. Zob. grupa orzeczenia.

grupa podrzędna (grupa niewspólrzędna, związek podrzędny) - -> 
grupa składniowa, której człony połączone są stosunkiem nierów- 
norzędnym; jeden z nich jest członem głównym (nadrzędnym, 
określanym), drugi członem podrzędnym (określającym). Człon 
podrzędny zawęża zakres znaczeniowy członu nadrzędnego, np. w' 
grupie czerwony tulipan człon podrzędny czerwony zawęża zakres 
nazwy tulipan do czerwonych okazów tego gatunku. W grupie ta
kiej jeden z członów (nadrzędny) jest dystrybucyjnie równoważny 
całej grupie, co oznacza, że może ją zastąpić w konstrukcji skład
niowej wyższego rzędu (zdaniu), np. Chętnie czytała powieści sen
sacyjne - Chętnie czytała powieści wobec nieakceptowalności 
* Chętnie czytała sensacyjne. Zob. szereg.
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grupa podrzędna dwustronnie (grupa wzajemnopodrzędna) - rodzaj 
-> grupy składniowej, w której człony są powiązane ze sobą po
przez -> akomodację dwustronną, co ma miejsce w -> grupach 
imiennych z podrzędnikiem liczebnikowym (z liczebnikiem głów
nym od pięć w' górę i liczebnikiem zbiorowym), np. Skradziono w 
sumie osiem samochodów, Oni mają dwoje dzieci. Zob. grupa 
podrzędna jednostronnie.

grupa podrzędna jednostronnie - rodzaj grupy składniowej, w 
której człony powiązane są ze sobą poprzez -> akomodację jedno
stronną; tego typu grupą jest grupa imienna z członem podrzęd
nym przymiotnikowym lub rzeczownikowym, np. Należą do nich 
także nazwy temporalne-, Powyższe punkty widzenia są uwzglę
dnione w części materiałowej. Zob. grupa podrzędna dwustronnie.

grupa przyimkowa - rodzaj -> grupy składniowej wprowadzanej w7 
strukturę zdania przez przyimek, np. Wieczorem wrócił do swoje
go mieszkania-, Odpowiadało mu to biurko przy oknie. W odróż
nieniu od innych grup (grupy nominalnej, grupy adjektywnej) w 
grupie przyimkowej żaden z jej członów nie daje się usunąć, por. 
*wrócił do', * wróć ił swojego mieszkania.

grupa przymiotnikowa (grupa adjektywna) - rodzaj grupy składnio
wej, której członem głównym jest przymiotnik, np. Jurek okazał 
się dużo niższy, Kupiła sukienkę o wiele droższą niż planowała.

grupa przysłówkowa (grupa adw-erbialna) - rodzaj grupy składnio
wej, której członem głównym jest przysłówek, np. Zarobił w ciągu 
miesiąca niewiele więcej niż pozostali', Od kilku dni czul się dużo 
gorzej.

grupa rzeczownikowa p. grupa imienna.

grupa składniowa (grupa syntaktyczna, fraza, związek składniowy, 
związek wyrazowy) - jedna z dwóch podstawowych jednostek skła
dni, związek wyrazowy oparty na stosunku determinacji; jeden z 
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wyrazów wchodzących w skład grupy jest jej członem głównym 
(nadrzędnikiem, członem określanym), drugi zaś członem pod
rzędnym (podrzędnikiem, członem określającym).

grupa syntaktyczna p. grupa składniowa.
grupa werbalna p. grupa czasow ników a.
grupa współrzędna p. szereg.
grupa wzajemnopodrzędna p. grupa podrzędna dw ustronnie.

grupa z koniecznym determinatorem (skupienie) - rodzaj —> grupy 
podrzędnej charakteryzujący się tym, że człon podrzędny jest wy
rażony grupą, z której nie można wyeliminować jej członu 
podrzędnego, np. człowiek wysokiego wzrostu', niemożliwość usu
nięcia wysokiego - por. nieakceptowalność konstrukcji *człowiek 
wzrostu.

grupowiec p. sylabowiec.



H
hipocoristicum (spieszczenie) - rzeczownik odrzeczownikowy, w któ

rym formant ma funkcję modyfikacyjną i sygnalizuje pozytywny 
stosunek mówiącego do desygnatu oznaczanego tym rzeczowni
kiem, np. koteczek, Jasio, Aneczka, rączka, babcia.

hipotaksa - stosunek niewspółrzędny między składnikami zdania, tj. 
między członami grup {szklany wazon), między zdaniami składo
wymi (Nie wiedziała, że Jurek wyjechał już wczoraj). Zob. zdanie 
podrzędnie złożone, parataksa.

hipoteza (zdanie problematyczne) - typ zdania o -> modalności episte- 
micznej, zawierający informację o stopniu przekonania nadawcy o 
realności stanu rzeczy opisywanego w zdaniu, np. Podobno Adam 
był w lipcu w Grecji. Być może jutro cię odwiedzę.

hipotezy p. modalność.

homonimia - zjawisko wyrażania odrębnych znaczeń identycznymi fo- 
nologicznie formami językowymi (-» formami gramatycznymi, -> 
leksemami, konstrukcjami składniowymi) np. psa} D lp., psa, B 
lp.; rola] 'ziemia uprawna', rola, 'tekst wypowiadany na scenie 
lub w filmie przez aktora; także postać utworu scenicznego lub 
filmu)'; rola, 'udział, znaczenie kogoś, czegoś w czymś'; Zasko
czyło nas zaproszenie Piotra} to, że Piotr kogoś zaprosił'; Zasko
czyło nas zaproszenie Piotra, 'to, że Piotr został zaproszony'.

homonimia gramatyczna p. synkretyzm.

homonimy - leksemy o identycznej formie fonologicznej ale o różnych 
znaczeniach.
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I
i niesylabiczne p. pólsamogłoska.
i niezgloskotwórcze p. pólsamogłoska. 
identyfikacja p. wyznaczanie szczegółowe.

iloczas - opozycja długich i krótkich samogłosek mająca funkcję dys- 
tynktywną (fonologiczną). W języku polskim zjawisko to istniało 
do wieku XVI.

imienna forma fleksyjna czasownika - forma gramatyczna czasow
nika podlegająca deklinacji —> imiesłów przymiotnikowy czynny 
i -> imiesłów przymiotnikowy bierny.

imiesłów - niefmitywna forma gramatyczna czasownika, której 
składniowa funkcja polega na określaniu rzeczownika (imiesłowy 
przymiotnikowe) lub czasownika (imiesłowy przysłówkowe). Uwa
ga: w -> klasyfikacji gramatycznej części mowy (Z. Saloniego) 
imiesłowy przymiotnikowe nie są składnikami paradygmatu cza
sownikowego, ale zaliczone zostały do przymiotników. Zob. imie
słów przymiotnikowy bierny, imiesłów przymiotnikowy czynny, 
imiesłów przysłówkowy uprzedni, imiesłów przysłówkowy współ
czesny.

imiesłów przymiotnikowy bierny - -> niefitywna forma gramatyczna 
czasowników przechodnich, oparta na temacie czasu prze
szłego z dodaniem jednego z sufiksów -w-, -/-, -on-, -ęt- (napisa-n- 
y, uszy-t-y, robi-on-y, okrzykni-ęt-y), mająca paradygmat fleksyjny 
przymiotnikowy (odmienna przez przypadek, rodzaj gramatyczny i
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liczbę). Funkcje i.p.b. to wyrażanie -> strony biernej i funkcja -> 
Przydawki. Zob. imiesłów przymiotnikowy czynny.

imiesłów przymiotnikowy czynny - -> niefinitywna forma grama
tyczna czasowników, oparta na -> temacie czasu nieprzeszłego z 
dodaniem sufiksu -ąc- i końcówek fleksyjnych przymiotnikowych 
(sygnalizujących wartość kategorii przypadka, liczby i rodzaju gra
matycznego (biegaj-ąc-y, wisz-ąc-y). Funkcja i.p.cz. to funkcja 
Przydawki w zdaniu. Zob. imiesłów przymiotnikowy biemy.

imiesłów przysłówkowy dokonany p. imiesłów przysłówkowy uprzedni, 
imiesłów przysłówkowy niedokonany p. imiesłów przysłówkowy uprzedni.

imiesłów przysłówkowy uprzedni (imiesłów przysłówkowy dokona
ny) -jeden z dwóch imiesłowów nieodmiennych; -> niefinitywna 
forma gramatyczna czasowników dokonanych oparta na -> tema
cie czasu przeszłego z dodaniem sufiksów -wszy, -łszy (napisa
wszy, wyszed-łszy). W wypowiedzeniach pełni funkcję członu 
głównego tzw. imiesłowowego równoważnika zdania. Zob. imie
słów przysłówkowy współczesny.

imiesłów przysłówkowy współczesny (imiesłów przysłówkowy niedo
konany) - jeden z dwóch imiesłowów nieodmiennych; -» niefini- 
tywna forma gramatyczna czasowników niedokonanych oparta na 
temacie czasu nieprzeszłego z dodatkiem sufiksu -ąc (czytaj-ąc, 
słysz-ąc). Funkcja składniowa i.p.w. to funkcja członu głównego, 
tzw. imiesłowowego równoważnika zdania. Zob. imiesłów przy
słówkowy uprzedni.

imię (nomen) - tradycyjny termin odnoszący się do odmiennych przez 
przypadki części mowy, obecnie raczej rzadko używany, a jeśli już 
to w znaczeniu 'rzeczownik' (nomen substantivum). Jest podstawą 
takich terminów jak przyimek, zaimek, imiesłów, grupa imienna, 
grupa nominalna, fraza imienna, fraza nominalna, nominaliza- 
cja, użycie adnominalne, pozycja adnominalna, przypadek adno- 
minalny.
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imię własne (nomen proprium, nazwa własna) - rzeczownik będący 
nazwą pojedynczego przedmiotu; taki, który wskazuje indywidual
ny przedmiot, wyróżniając go spośród innych. Do tej klasy należą 
imiona osobowe i zwierzęce, nazwy geograficzne, nazwy 
przedmiotów, instytucji, np. Jan, Reks, Francja, Alpy, Kraków, 
Dar Pomorza (statek), Holliday Inn, Canal+. Zob. rzeczownik po
spolity.

imperatywa p. modalność, modalność intencjonalna.

imperfectivum tantum - czasownik mający tylko -> aspekt niedoko
nany, np. leżeć, wiedzieć, chwiać się, tkwić, ciągnąć, dotykać, tań
czyć, zachwycać się. Za imperfectiva tantum uważa się ogólnie 
czasowniki oznaczające stany, zdarzenia, czasowniki czynnościo
we. Zob. też perfectivum tantum.

imperfekt (imperfectum) - w języku ps., scs i staropolszczyźnie czas 
przeszły prosty wyrażający czynność minioną i niezakończoną. 
Zob. aoryst, czas przeszły złożony.

implikacja - właśc. implikacja semantyczna; w składni semantycznej 
właściwość -> wyrażeń predykatywnych polegająca na tym, że łą
czą się one z argumentami (otwierająpozycje dla argumentów, im
plikują je).

implozja - pierwsza faza artykulacji -> spółgłosek zwarto-wybucho- 
wych, w której narządy mowy dążą do zwarcia. Zob. eksplozja, 
plozja.

inchoativum p. czasownik inchoatywny. 
indywidualizacja p. wy znaczanie szczegółowe.

infiks - rodzaj afiksu zajmującego pozycję wewnątrz innego mor- 
femu. Jako struktury z infiksem traktuje się w słowotwórstwie 
intensiva przymiotnikowe drugiego stopnia (motywowane przez 
inne intensiva) typu maluteńki, bielusieńki wobec motywujących 
mal-utki, biel-utki, uznając segment -eń- za morfem wstawny. 
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Podobnie interpretuje się segment -eń- w rzeczownikach córeńka, 
maleńka wobec córk(a), matk(a).

inkluzywna forma trybu rozkazującego - forma 1. os. I. mn. -> trybu 
rozkazującego {piszmy, biegnijmy), odnosząca się do odbiorców te
kstu i włączająca w ten zbiór także mówiącego (ja + pozostali tu 
obecni). Zob. ekskluzywna forma trybu rozkazującego.

instrumentalis p. narzędnik.
intensivum czasownikowe p. czasownik pseudozwrotny.

intensivum przymiotnikowe (przymiotnik intensywny) - przymiotnik 
odprzymiotnikowy nazywający wyższy stopień nasilenia cechy nim 
nazwanej niż w przymiotniku motywującym, np. czerwoniutk(i), 
słodziuteńk(i), ogromniast(y). Szczegółowiej można rozróżniać in
tensiva przymiotnikowe pierwszego stopnia, np. słodzi-utk(i), 
ogromni-ast(y) motywowowane bezpośrednio przez przymiotniki 
w stopniu równym (słodk(j), i i.p. drugiego stopnia, które są moty
wowane przez intensiva stopnia pierwszego, tu: słodziut-eń-k(j). 
Zob. też infiks.

intensivum przymiotnikowe drugiego stopnia p. intensivum przy miotnikowe, 
intensivum przymiotnikowe pierwszego stopnia p. intensivum przymiotnikowe, 

interfiks (konektyw, intermorf) - rodzaj -> afiksu o —> funkcji struktu
ralnej, polegającej na łączeniu dwóch -> morfemów rdzennych w 

kompozitum, żyw-o-płot, cudz-y-słów, dw-u-tlen-ek, woz-i-wod- 
(a) lub -»tematu słowotwórczego z -» sufiksem, np. kong-ij-sk(j), 
angol-ań-sk(\) wobec hiszpański i), gdzie sufiks przymiotnikowy 
łączy się bezpośrednio z tematem słowotwórczym.

intermorf p. interfiks.
interrogatywa p. modalność.

intonacja - zmiana wysokości tonu w obrębie wyrazu lub zdania.

intonacja akutowa p. akut
intonacja cyrkumfleksowa p. cyrkumtleks
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intratekstualna funkcja morfemii p. funkcja morfemu tekstowa.
iteratirum p. czasownik ileratywny.

iteratywność - językowe ujęcie czynności za pomocą czasownika nie
dokonanego, w którym wyraża się jej powtarzalność; jeździć, spo
tykać się, widywać się.



J
jednostronna podzielność derywatu - tak określa się sytuację, w 

której tylko jeden z członów -> wyrazu motywowanego powtarza 
się w tej samej funkcji w jakimś innym wyrazie. Na ogół jest to -> 
temat słowotwórczy, np. w rzeczowniku ręk-aw (por. ręk(a), ręcz- 
n(yj), wobec faktu, że -> sufiks -aw nie występuje w funkcji -> for- 
mantu słowotwórczego w żadnym innym rzeczowniku; jest więc 
formantem jednostkowym. Bardziej skomplikowana sprawa jest z 
wyrazami serii malina, kalina, jeżyna, w których powtarza się seg
ment -in(a)ll-yn(a), identyczny formalnie z sufiksem -in(a)ll-yn(a) 
w derywatach wołow-in(a), świn-in(a), baran-in(a\, natomiast seg
menty mai-, kal-,jeż- trudno uznać za tematy słowotwórcze, skoro 
wyrazy, w których one występują, są niemotywowane. Dla tego 
typu segmentów końcowych proponuje się termin sufiksoidy (for- 
mantoidy), zaś wyrazy proponuje się kwalifikować jako jedno
stronnie podzielne i niemotywowane, co usuwa je poza obręb zain
teresowań słowotwórstwa synchronicznego (w przeciwieństwie do 
przypadków typu rękaw).

jer miękki (jer przedni) - jedna z dwóch samogłosek zredukowanych 
występujących w języku prasłowiańskim, wysoka i przednia jak ps. 
[i], ale o artykulacji przesuniętej bardziej ku środkowi jamy ustnej 
i powodująca palatalizację spółgłoski stojącej przed nią. W dialek
tach, z których powstał język polski, jer miękki miał barw'ę samo
głoski [e], W piśmie oznaczana literą b. Zob. jer twardy, pozycja 
mocna jeru, pozycja słaba jeru, wokalizacja jerów'.
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jer przedni p. jer miękki.

jer twardy (jer tylny) - jedna z dwóch samogłosek zredukowanych 
występujących w języku prasłowiańskim, wy soka i tylna jak ps. 
[u], ale o artykulacji przesuniętej bardziej ku środkowi jamy ust
nej. W dialektach, z których powstał język polski, jer twardy miał 
barwę samogłoski [e], W piśmie oznaczana literą i>. Zob. jer mięk
ki, pozycja mocna jeru, pozycja słaba jeru, wokalizacja jerów.

jer tylny p. jer twardy.

jery - w języku prasłowiańskim samogłoski zredukowane, wymawiane 
bardzo krótko. Zob. jer miękki, jer twardy, pozycja mocna jeru, po
zycja słaba jeru, wokalizacja jerów.

juxtapozycja p. zestawienie.



K
kadencja - typ intonacji charakteryzujący się obniżeniem tonu 

ostatniej -> sylaby poakcentowej. Taką intonację mają zazwyczaj 
zdania oznajmujące, wykrzyknikowe i rozkazujące. Zob. antyka- 
dencja.

kanał głosowy - odcinek pomiędzy wiązadłami głosowymi a wargami 
lub między wiązadłami nosowymi a nozdrzami (zależy to od poło
żenia podniebienia miękkiego w czasie -> artykulacji danej gło
ski), obejmujący część krtani, jamę gardłową oraz jamę ustną lub 
jamę nosową, pełniący funkcję -> rezonatora (sc. układu rezonato
rów), który moduluje falę głosową przez zmianę objętości i kształ
tu składających się nań jam.

katafora - w składni zjawisko polegające na użyciu zaimka, np. pyta
jącego, który odsyła odbiorcę (wskazuje po linii tekstu) w przód, do 
składnika użytego w dalszej części wypowiedzi: Kogo dziś spotka
łeś? Jurka (zaimek odsyła do oczekiwanej odpowiedzi), Ile cię 
trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił (odesłanie do 
podrzędnego zdania względnego). Zob. anafora, wskazywanie.

kategoria determinowana p. kategoria morfologiczna syntaktycznie zależna, 
kategoria determinująca p. kategoria morfologiczna syntaktycznie uzależniająca, 
kategoria fleksyjna p. kategoria morfologiczna fleksyjna.

kategoria fonologiczna (korelacja fonologiczna) - zbiór opozycji 
fonologicznych, które są zarazem —> pry waty wne i -»proporcjonal
ne. W języku polskim kategorią fonologiczną jest np. kategoria 
dźwięczności.
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kategoria gramatyczna - rodzaj —> kategorii językowej; zbiór pozo
stających wobec siebie w opozycji funkcji gramatycznych charak
terystycznych dla danej klasy części mowy' i mających ustalone ze
społy wykładników. Kategorią gramatyczną jest np. przypadek, ro
dzaj gramatyczny, liczba, czas, tryb, osoba, aspekt, strona, stopień 
przymiotnika i przysłówka.

kategoria językowa - ogólnie klasa elementów językowych mających 
tę samą funkcję w systemie języka i charakterystyczny dla niej spo
sób jej sygnalizowania (zbiór wykładników wartości kategorii).

kategoria leksykalna - rodzaj -> kategorii językowej; klasa wyrazów 
mających wspólne cechy znaczeniowe, np. rzeczowniki osobowe, 
rzeczowniki nieosobowe, czasowniki stanu, przymiotniki będące 
nazwami barw itp.

kategoria modulująca p. kategoria morfologiczna fleksyjna.

kategoria morfologiczna - jest to kategoria gramatyczna, której 
wartości sygnalizowane są za pomocą środków morfologicznych, 
tj. morfemów gramatycznych; wartości te warunkują się wzaje
mnie (nie mogą bez siebie istnieć), stanowiąc zamknięty układ. 
Zob. opozycja morfologiczna.

kategoria morfologiczna fleksyjna (kategoria modulująca, kategoria 
fleksyjna) - jest to taka kategoria, według której dany leksem (kla
sa leksemów) odmienia się, co oznacza, że wartości takiej kate
gorii realizowane są przez poszczególne formy gramatyczne dane
go leksemu. Jeśli mówimy, że przypadek jest kategorią fleksyjną 
rzeczownika, oznacza to, że leksem rzeczownikowy ma 7 zróżnico
wanych pod względem znaczenia gramatycznego (tu opisywanego 
jako M, D, C, B, N, Msc. W) par wyrazów gramatycznych. Zob. 
kategoria morfologiczna klasyfikująca.

kategoria morfologiczna imienna - każda -> kategoria morfologicz
na, odnosząca się podstawowo do takich części mowy jak rzeczow
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nik, przymiotnik, zaimek, liczebnik. W j. polskim k.m.i. to przy
padek, liczba, rodzaj. Zob. kategoria morfologiczna werbalna.

kategoria morfologiczna klasyfikująca (kategoria selektywna) - jest 
to taka -> kategoria morfologiczna, której dana wartość jako jedy
na realizuje się we wszystkich formach gramatycznych danego le
ksemu, a więc leksem nie odmienia się przez tę kategorię. Jeśli 
mówimy, że rodzaj gramatyczny jest dla rzeczownika kategorią 
klasyfikującą, oznacza to, że konkretny leksem rzeczownikowy we 
wszystkich swych formach ma tę samą jej wartość. Zob. kategoria 
morfologiczna fleksyjna.

kategoria morfologiczna nominatywna - taka -> kategoria morfolo
giczna, której podstawowa (prymama) funkcja polega na odnosze
niu się do rzeczywistości pozajęzykowej, a więc użycie takiej lub 
innej wartości kategorii nominatywnej jest warunkowane sytuacją 
pozatekstową. I tak np. liczba dla rzeczownika jest k.m.n., a użycie 
liczby pojedynczej lub mnogiej zależy od tego, czy dany rzeczow
nik odnosić się ma do indywidualnego obiektu w świecie pozajęzy- 
kowym, czy do klasy (zbioru) obiektów. Zob. kategoria morfolo
giczna tekstowa.

kategoria morfologiczna syntaktycznie niezależna - -> kategoria 
morfologiczna, której wybór wartości nie zależy od wymagań skła
dniowych któregoś z członów wypowiedzenia (tak jest np. z ro
dzajem gramatycznym rzeczownika czy z kategorią -» czasu dla 
czasownika). Syntaktycznie niezależnymi kategoriami są -> kate
gorie klasyfikujące, natomiast kategorie fleksyjne mogą być nie
zależne lub zależne syntaktycznie. Zob. kategoria morfologiczna 
syntaktycznie zależna.

kategoria morfologiczna syntaktycznie uzależniająca (kategoria de
terminująca) - taka -> kategoria morfologiczna, której wartości re
alizowane przez daną -> formę gramatyczną leksemu decydują o
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wartościach tejże kategorii w formie gramatycznej leksemu zwią
zanemu składniowo z tym pierwszym, np. kategoria przypadka 
rzeczownika jest kategorią determinującą w odniesieniu do przy
padka przymiotnika związanego składniowo z rzeczownikiem. Je
śli brak jest takiego uzależnienia, mówimy o kategorii niedetermi- 
nującej. Ta druga sytuacja odnosi się np. do kategorii czasu, która 
nie wpływa na żadne wartości gramatyczne form rzeczownika 
związanego z czasownikiem w zdaniu. Zob. kategoria morfolo
giczna syntaktycznie zależna, kategoria morfologiczna syntaktycz
nie niezależna.

kategoria morfologiczna syntaktycznie zależna (kategoria determi
nowana) —> kategoria morfologiczna, której wybór wartości zale
ży od wymagań składniowych któregoś z członów wypowiedzenia, 
np. rodzaj gramatyczny przymiotnika jest uzależniony od wartości 
rodzaju gramatycznego rzeczownika, do którego przymiotnik się 
odnosi; z kolei liczba czasownika jest uzależniona od liczby rze
czownika będącego podmiotem. Zob. kategoria morfologiczna 
syntaktycznie niezależna, kategoria morfologiczna syntaktycznie 
uzależniająca.

kategoria morfologiczna tekstowa - taka -> kategoria morfologiczna, 
której podstawową funkcją jest sygnalizowanie związków między 
składnikami wypowiedzenia, bez odnoszenia się do pozajęzykowej 
rzeczywistości. Taką kategorią jest np. przypadek gramatyczny. 
Zob. kategoria morfologiczna nominatywna.

kategoria morfologiczna werbalna —> kategoria morfologiczna od
nosząca się do czasownika jako części mowy (czas, tryb, aspekt, 
strona, osoba, finitywność). Zob. kategoria morfologiczna imien
na.

kategoria niedeterminująca p. kategoria morfologiczna syntaktycznie uzależniająca, 
kategoria selektywna p. kategoria morfologiczna klasyfikująca.
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kategoria składniowa (kategoria syntaktyczna) - klasa wyrażeń, które 
mogą występować w tych samych pozycjach w -> wypowiedzeniu 
(mają taką samą -> dystrybucję), pełnić więc mogą tę samą 
funkcję składniową.

kategoria słowotwórcza - klasa -> wyrazów motywowanych mających 
to samo -> znaczenie słowotwórcze (np. -> nazwy czynności, -> na
zwy subiektu, nazwy cech...) i (mniej lub bardziej) charaktery
styczny dla niej zespół -> formantów wnoszących owo znaczenie 
zwane znaczeniem kategorialnym.

kategoria syntaktyczna p. kategoria składniowa.

kategorialność (regularność, gramatyczność) - jest to właściwość two
rów językowych polegająca na tym, że dany typ konstrukcji daje 
się tworzyć od każdego elementu (okazu) pewnej klasy, a wynik tej 
operacji jest z góry przewidywalny. Cecha ta w różnym stopniu 
przysługuje poszczególnym klasom konstrukcji morfologicznych i 
jest podstawą kwalifikowania ich bądź jako zjawisk fleksyjnych 
(jeśli mają wysoki stopień kategorialności), bądź jako słowotwór
czych (zazwyczaj o niskim stopniu kategorialności).

kategorie morfologiczne sprzężone - termin ten odnosi się do takich 
dwóch kategorii morfologicznych, z których jedna jest dla danej 
części mowy kategorią determinującą, dla innej zaś części mowy 
wchodzącej z tą pierwszą w stosunki składniowe jako człon zależ
ny, jest —> kategorią determinowaną. Rozpatrując z tego punktu 
widzenia np. kategorię liczby rzeczownika i przymiotnika tworzą
cych grupę składniową, powiemy, że liczba rzeczownika i przy
miotnika są kategoriami sprzężonymi, ponieważ wartość liczby 
przymiotnika jest uzależniona od wartości liczby rzeczownika w 
grupie imiennej.

klasa funkcjonalna kontekstów równoważnych ze względu na kate
gorię przypadka - zbiór kontekstów, które wymagają tej samej 

96



formy przypadka, np. Czytam + książkę, list, gazetę, pismo..., 
Idziemy na film, spektakl, mecz..., Nie dba o zdrowie, opinię, wy
gląd... otwierające miejsce dla rzeczownika w bierniku. Ustalanie 
takich klas kontekstów jest częścią procedury prowadzącej do usta
lenia liczby przypadków w języku. O tym, ile przypadków grama
tycznych można wyodrębnić dla danego języka, decyduje liczba 
dających się wyodrębnić klas kontekstów.

klasa funkcjonalna leksemów p. części mowy.

klasa funkcjonalna wyrazów gramatycznych - zbiór -> wyrazów 
gramatycznych wydobytych z tekstów danego języka charakteryzu
jących się identyczną -> funkcją składniową i znaczeniową, który 
można w sposób wyraźny zdefiniować poprzez odwołanie się do 
cech formalnych kontekstów, w których owe wyrazy występują i 
wskazać na wykładniki sygnalizujące przynależność wyrazów gra
matycznych do danej klasy. Ustalenie takich klas funkcjonalnych 
jest wstępnym etapem procedury zmierzającej do określenia zbioru 
leksemów danego języka.

klasa kongruencyjna - klasa rzeczowników wyróżniona ze względu 
na ich możliwości połączenia się w -> grupy składniowe z określo
nymi -> formami fleksyjnymi leksemów o fleksyjnej kategorii -» 
rodzaju gramatycznego, tzn. z przymiotnikami, częścią form gra
matycznych czasowników i liczebnikami. I tak np. klasę kongru- 
encyjną stanowią m.in. rzeczowniki Piotr, chłopiec, uczeń, żoł
nierz... wchodzące w konteksty typu biegli, siedzieli, krzyczeli, pa
trzyli wobec k.k., którą tworzą rzeczowniki typu Anna, dziewczy
na, papuga..., wchodzące w konteksty siedziały, krzyczały, patrzy
ły... Ustalenie takich klas na podstawie łączliwości form biernika 
obu liczb rzeczowników z przymiotnikami jest podstawą określe
nia wartości kategorii rodzaju gramatycznego języku polskim.

klasyfikacja akustyczna głosek (klasyfikacja audytywna) - podział 
głosek oparty na ich cechach akustycznych (charakterze zjawisk 

97



akustycznych); sposób rzadko stosowany jako samodzielna meto
da klasyfikacji. Głoski dzieli się wg tej klasyfikacji na jasne (np. 
[e], [i]), ciemne (np. [o], [u]), twarde (np. [p], (tj) miękkie (np. [ś], 
[ć], [f ], szumiące ([ś], [ż]), syczące (np. [s], [z]) i ciszące (np. [ś], 
[ź]).

klasyfikacja akustyczno-artykulacyjna głosek - podstawowa metoda 
podziału głosek, w której stosuje się kryteria oparte na ich cechach 
akustycznych oraz artykulacyjnych. Zob. klasyfikacja akustyczna 
głosek, klasyfikacja artykulacyjna głosek.

klasyfikacja artykulacyjna głosek - jedna z metod podziału głosek 
wykorzystująca jako kryteria zachowania się narządów mowy - po
zycję wiązadeł głosowych, pozycję podniebienia miękkiego, poło
żenie masy języka, miejsce artykulacji i sposób artykulacji.

klasyfikacja audytywna głosek p. klasyfikacja akustyczna głosek.

klasyfikacja gramatyczna leksemów - klasyfikacja oparta w głównej 
części na cechach gramatycznych (fleksyjnych) leksemów, co sto
suje się do leksemów odmiennych, natomiast w grupie nieodmien
nych leksemów stosuje się kryterium składniowe. Przykładem kla
syfikacji tego typu jest klasyfikacja Z. Saloniego. W pierwszym 
kroku następuje podział na leksemy 1. odmienne i 2. nieodmienne. 
Te pierwsze dalej są dzielone według zhierarchizowanych cech fle
ksyjnych: 1.1. odmienność przez przypadek - 1.2. nieodmienność 
przez przypadek (czasownik); 1.1.1.odmienność przez rodzaj - 
1.1.2. nieodmienność przez rodzaj (rzeczownik); 1.1.1.1. odmien
ność przez liczbę (przymiotnik) - 1.1.1.2. nieodmienność przez 
liczbę (liczebnik).

klasyfikacja leksemów na części mowy podział słownictwa na naj
ogólniejsze klasy funkcjonalne według przyjętych dla danego opi
su (typu opisu) języka kryteriów. Wśród istniejących klasyfikacji 
można wyróżnić klasyfikacje opierające się na przyjęciu jednego 
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kryterium podziału (znaczeniowego, np. -» klasyfikacja seman
tyczna T. Milewskiego, fleksyjnego, -» klasyfikacja gramatyczna 
Z. Saloniego lub składniowego, np. -> klasyfikacja syntaktyczna R. 
Laskowskiego) i klasyfikacje wielokryteryjne (np. klasyfikacja S. 
Jodłowskiego) operujące szeregiem różnorodnych kryteriów sto
sowanych jednocześnie.

klasyfikacja semantyczna leksemów - klasyfikacja oparta na ce
chach znaczeniowych, a właściwie na odwołaniu się do pojęć onto
logicznych (przedmiot, cecha, proces) i sposobach odnoszenia się 
leksemów do rzeczywistości pozajęzykowej. W klasyfikacji tej (tak 
np. czyni T. Milewski) dzieli się leksemy najpierw na 1. znacze
niowo samodzielne (-^ autosemantyczne) i 2. znaczeniowo niesa
modzielne (-> synsemantyczne; tu przyimek, spójnik, partykuła), 
dalej leksemy samodzielne znaczeniowo dzieli się, odwołując się 
do funkcji języka na 1.1. symboliczne - 1.2. ekspresywne (wy
krzyknik). Krok następny dotyczy leksemów symbolicznych, 
wśród których rozróżnia się 1.1.1. nazywające - 1.1.2. wskazujące 
(zaimek) - 1.1.3. szeregujące (liczebnik). Leksemy nazywające 
dzielone są według tego, co nazywają, na: 1.1.1.1. nazywające pro
ces (czasownik) - 1.1.1.2. nazywające przedmiot (rzeczownik) - 
1.1.1.3. nazywające cechy przedmiotu (przymiotnik) - 1.1.1.4. na
zywające cechy procesów i cechy cech (przysłówek)

klasyfikacja syntaktyczna leksemów - klasyfikacja oparta na kryte
riach składniowych pojmowanych dystrybucyjnie (klasyfikacja H. 
Misza) lub funkcjonalnie (klasyfikacja R. Laskowskiego). W 
pierwszym przypadku klasę stanowią leksemy występujące w da
nym typie kontekstów składniowych, w drugim klasy są wyznacza
ne na podstawie prymarnych funkcji składniowych ustalanych w 
analizie związków składniowych.

klityki - wyrazy nie mające własnego -> akcentu, łączące się w całość 
akcentową z innymi wyrazami. Zob. enklityka, proklityka.
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koartykulacja - nakładanie się na siebie w toku mówienia ruchów ar- 
tykulacyjnych charakterystycznych dla sąsiadujących ze sobą gło
sek. Zob. antycypacja, perseweracja.

kombinatoryczny wariant fonemu p. allofon pozycyjny.

kompleks delabialno-palatalny - termin używany w fonetyce i nazy
wający powiązanie przedniego położenia masy języka ze spłasz
czeniem warg przy artykulacji takich samogłosek jak [i], [y], [e]. 
Zob. też kompleks labio-welamy.

kompleks labio-welarny - termin używany w fonetyce i nazywający 
powiązanie tylnego położenia masy języka z zaokrągleniem warg 
przy artykulacji takich samogłosek jak [u], [o]. Zob. kompleks de
labialno-palatalny.

kompletywność akcji - niepodzielność —► akcji nazywanej przez cza
sownik na poszczególne jednorodne fazy, uważana za charakterys
tyczną cechę akcji nazywanych za pomocą czasowników dokona
nych w przeciwieństwie do akcji ujmowanych przez czasowniki 
niedokonane, np. przejść wobec przechodzić, wypić wobec wypi
jać, dobiec wobec dobiegać).

kompozitum p. złożenie

kompozycja - mechanizm słowotwórczy wykorzystujący jako -> bazę 
słowotwórczą więcej niż jeden -> leksem, a więc więcej niż jeden -> 
temat słowotwórczy. Zob. derywacja w zn. 2., złożenie.

konektor - w -> klasyfikacji syntaktycznej części mowy —>leksem nie- 
autosyntagmatyczny będący wskaźnikiem relacji składniowych 
między -> zdaniami składowymi w' zdaniu złożonym albo mię
dzy -> grupami imiennymi lub ich składnikami. Zob. przyimek, 
relator, spójnik.

konektyw - morfem o -> funkcji strukturalnej, stojący między tema
tem słowotwórczym a -> sufiksem i ułatwiający połączenie obu 
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tych elementów, np. kong-ij-sk{i), bi-t-n{y). W -> analizie słowo
twórczej traktuje się go jako część rozbudowującą sufiks, a więc 
odpowiednio: -ijsk-, -tn-, a tego rodzaju sufiksy złożone uznaje się 
za warianty sufiksów prostych, odpowiednio: -sk-, -n-.

konektyw p. interfiks.
kongruencja p. związek zgody.

konotacja (konotacja semantyczna) - właściwość leksemu polegająca 
na tym, że w zdaniu wymaga on wprowadzenia innego leksemu 
(otwiera miejsce dla innego leksemu), który uzupełnia jego treść. 
Np. czasownik wymaga w zdaniu uzupełnienia rzeczownikiem 
(rzeczownikami), por. czytać (kto czyta co): Uczeń czyta wypraco
wanie-, z kolei przysłówek w tekście konotuje czasownik lub przy
miotnik {szybko jechać, bardzo wysoki), przymiotnik zaś konotuje 
rzeczownik {kolorowa sukienka, jasny płomień). Uwaga: w now
szych opisach składniowych pojęcie konotacji odniesione do cza
sowników jest jednym z podstawowych pojęć, bowiem właściwości 
konotacyjne tej części mowy uważa się za decydujące o typie struk
tury' zdania.

konotacja alternatywna - typ -> konotacji formalno-gramatycznej 
polegający na tym, że wyraz konotujący dopuszcza więcej niż jedną 

formę gramatyczną członu konotowanego (podrzędnego), np. 
Zapytaj o to nauczycielkę (B) // Zapytaj o to nauczycielki (D).

konotacja fakultatywna - typ -» konotacji charakteryzujący się tym, 
że któraś z pozycji konotowanych nie musi być w zdaniu wypełnio
na i nie to powoduje niepełności (niekompletności) zdania, choć 
może prowadzić do zmian jego znaczenia, np. Staszek piszę list 
wobec: Staszek piszę (w ogóle a. w danej chwili); leksem pisać 
otwiera dwa miejsca: dla subiektu czynności i dla jej obiektu, przy 
czym pozycja subiektu musi być zrealizowana. Zob. konotacja 
obligatoryjna.

101



konotacja formalno-gramatyczna - wymagania konotacyjne wyrazu 
dotyczące formy fleksyjnej wyrazu konotowanego, np. czasownik 
brać wymaga dopełnieniowego rzeczownika w bierniku (brać le
karstwo, pensję). Zob. konotacja.

konotacja kategorialna - wymagania konotacyjne wyrazu warunko
wane jego przynależnością do danej części mowy. W tym sensie 
przysłówek konotuje przymiotnik, czasownik lub inny przysłówek 
(dużo lepszy, szybko iść, bardzo długo), przymiotnik konotuje rze
czownik (ogromne jabłko), czasownik konotuje rzeczownik (chło
piec je obiad). Zob. konotacja.

konotacja obligatoryjna - typ -> konotacji odznaczający się koniecz
nością wypełnienia otwieranej przez dany leksem pozycji, bowiem 
w przeciwnym wypadku otrzymuje się strukturę niepełną, np. *On 
musi', * Uważam go. Pierwszy z czasowników ma wymagania kono
tacyjne GNM musieć GW|n|, drugi: GNM uważać GNB + za GNB: On 
musi zdać ten egzamin ; Ewa uważa Jurka za przyjaciela.

konotacja pusta - brak wymagań konotacyjnych charakterystyczny 
dla wykrzykników a także dla niektórych czasowników typu 
grzmieć, dnieć, świtać.

konotacja semantyczna p. konotacja.
konsonantyzm - system spółgłoskowy języka, ogół spółgłosek.
konstatacje p. modalność.

kontaminacja - skrzyżowanie dwóch wyrazów albo dwóch związków 
frazeologicznych, w którego wyniku powstaje nowy wyraz łączący 
pewne cechy formalne i znaczeniowe obu wyjściowych lub dwóch 
konstrukcji składniowych, wykorzystywany często jako sposób 
tworzenia neologizmów ekspresywnych, bądź modyfikowania fra- 
zeologizmów, np. dyletalent - dyletant + talent, dżentelmenażeria 
- dżentelmen + menażeria, dekretyn - dekret + kretyn 'biurokrata', 

kontoid p. spółgłoska.
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kontrakcja (ściągnięcie) - proces fonetyczny w polszczyźnie epoki 
przedpiśmiennej polegający na przejściu grup -oja-, -oje-, -eja-, 
-eje-, -aja-, -aje-, -yjb, -ijb w samogłoskę długą w odmianie złożo
nej przymiotnika, w niektórych czasownikach i zaimkach, np. ps. 
dobrajego - dobrego, moje - me, bojati sę - bać się, znajesz - 
znasz. W szerszym znaczeniu termin kontrakcja odnosi się do każ
dego przejścia dwóch sąsiednich samogłosek (ewentualnie 
przedzielonych spółgłoską) w jedną.

konwers relacji p. konwersja w zn. 3.

konwersja - 1. p. derywacja paradygmatyczna.

2. w szerszym znaczeniu termin używany na przeniesienie lekse
mu z danej kategorii części mowy do innej poprzez użycia skła
dniowe, np. palący (przymiotnik) - palący (rzeczownik), chory 
(przymiotnik) - chory (rzeczownik), por. Osoby palące opuściły 
jadalnię i Sala dla palących. Chory mężczyzna czekał na badanie 
i Chory ciężko oddychał. Wbrew pozorom jednak tego typu prze
kształcenia mają swoje wykładniki także na płaszczyźnie morfolo
gicznej - dla naszych przykładów chodziłoby o różnice w para
dygmatach fleksyjnych; palący, chory jako rzeczowniki nie mają 
form rodzaju żeńskiego i nijakiego {chora jest odrębnym lekse- 
mem), rzecz więc można rozpatrywać jako przypadki derywacji 
paradygmatycznej. Sam termin przeniesiony z realiów języka an
gielskiego nie bardzo nadaje się do zastosowań w opisie słowo
twórstwa języków słowiańskich.

3. w składni semantycznej konwersja oznacza stosunek, w jakim 
pozostają dwa zdania będące realizacjami tej samej —> SPA a róż
niące się sposobem uporządkowania argumentów. Owa różnica 
spowodowana jest użyciem wyrażeń predykatywnych o odmien
nych właściwościach porządkowania wyrażeń argumentowych i uj
mujących ten sam stan rzeczy z odmiennych punktów widzenia 
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{zwierzchnik - podwładny, mieć - być własnością). Por. np. Krzy
siek sprzedał samochód Pawłowi wobec Paweł kupił samochód od 
Krzyśka czy Ewa napisała list wobec List został napisany przez 
Ewę, albo Antek jest mężem Ani wobec Ania jest żoną Antka. Za
zwyczaj jedno z wyrażeń będących w stosunku konwersji uważa się 
za podstawowe, drugie zaś nazywa się konwersem.

końcówka fleksyjna - —> morfem gramatyczny zajmujący w linearnej 
strukturze wyrazu ostatnie miejsce w ciągu morfemów i będący 
wykładnikiem -> wartości kategorii morfologicznych.

końcówka fleksyjna osobowa —> końcówka osobowych form czaso
wnika będąca wykładnikiem wartości kategorii -> osoby (i licz
by).

końcówka fleksyjna ruchoma---- > końcówka osobowa czasownika,
która może wystąpić w finalnej pozycji w -> formie fleksyjnej cza
sownika, albo może być przyłączona do innego wyrazu w zdaniu, 
np. Czy widziałeś? - Czyś widział? Nie zrobiliśmy tego - Myśmy 
tego nie zrobili. Ruchomymi końcówkami są w języku polskim 
czasownikowe końcówki 1. i 2. os. lp. i lmn. czasu przeszłego i trybu 
przypuszczającego {Czy zrobiłabyś tak? Czy tak byś zrobiła?).

końcówka zerowa - końcówka fleksyjna wyrażona -> morfemem zero
wym; brak końcówki w danej -> formie fleksyjnej interpretowany 
jako wykładnik -> wartości kategorii morfologicznej (np. zerowa 
końcówka M lp. rm. rzeczowników pan-tp, stół-(p, pies-j), D lmn. 
rż. kobiet-(p, ławek-(p, ścian-<f> w opozycji do takich form fleksyj- 
nych, w których występują realne, mające formę fonologiczną 
morfemy fleksyjnej.

końcówki fleksyjne izofunkcyjne p. końcówki równoległe.

końcówki równolegle (końcówki fleksyjne izofunkcyjne) - różne co 
do formy fonologicznej końcówki fleksyjne, które są wykładni
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kami tego samego przypadka, np. w D lp. r.m. -a, -u, por. Nie wi
dzę ps-a, ale: Nie widzę stoł-u czy końcówki -y, -i, -owie, -e, -a 
(stoł-y, kobiet-y, policjanc-i, profesor-owie, pani-e, okn-a) w M 
lmn.

kookurencja (współwystępowanie) - występowanie różnych jednostek 
językowych w tych samych kontekstach.

koreferencyjność wyrażeń - w składni semantycznej odnoszenie się 
wyrażeń do tych samych przedmiotów rzeczywistości pozajęzyko- 
wej (wskazywanie na te same przedmioty), np. koreferencyjne są 
wyrażenia Andrzej Wajda i reżyser „Pana Tadeusza"', Jan III So
bieski i zwycięzca spod Wiednia, Michał Wołodyjowski i mały ry
cerz', Uniwersytet Jagiełłoński, Wszechnica Jagiellońska i naj
starszy polski uniwersytet.

korelacja fonologiczna p. kategoria fonologiczna.

korpus afiksalny —> prefiks lub -> sufiks słowotwórczy, np. przed-, 
na-, pro-, -k-, -owiec-, -nik-, -c-. W formancie prefiksalnym k.a. 
jest jedynym jego elementem, natomiast -> formant sufiksalny jest 
interpretowany jako suma trzech elementów: korpusu afiksalnego, 
-> końcówek fleksyjnych i -> altemacji morfonologicznych (ka + fi 
+ am), gdzie ka jest centralnym składnikiem formantu, dokonują
cym derywacji słowotwórczej, fi stabilizuje derywat w odpowie
dniej klasie leksemów (kategorii części mowy a wewnątrz niej w 
odpowiednim typie fleksyjnym), trzeci zaś element (alternacje) jest 
współformantem.

kursywność - takie ujęcie językowe -> akcji lub -> stanu za pomocą 
czasownika niedokonanego, w którym wyraża się jej (jego) trwanie 
w danej chwili, np. idzie (szedł, będzie szedł), istnieje (istniał, bę
dzie istniał).

kwantyfikacja numeryczna - informacja o liczebności zbioru 
przedmiotów, do którego odnosi się rzeczownik. Jest ona przekazy
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wana wartościami kategorii liczb}' (w zakresie opozycji pojedyn- 
czość - mnogość), natomiast leksykalnie za pomocą liczebników, 
które doprecyzowują ogólną „mnogość” sygnalizowaną przez koń
cówki rzeczownikowe. Zob. też kwantyfikacja partytywna.

kwantyfikacja partytywna - rodzaj -> kwantyfikacji numerycznej 
możliwy jako jedyny przy —> rzeczownikach niepoliczalnych, np. 
wiele wody musi upłynąć', najadłem się trochę strachu, było w 
jego słowach nieco zawiści. Kwantyfikacja partytywna jest możli
wa i przy -> rzeczownikach policzalnych, np. kawałek deski, prze
pisał fragment listu. Za morfologiczny sposób wyrażanie tego ro
dzaju kwantyfikacji uznać należy niektóre użycia końcówki dopeł
niacza rzeczowników (tzw. dopełniacz cząstkowy, genetivus parti- 
tivus): daj mi chlebaQ (= 'część, kawałek') wobec daj mi chleb^ (= 
'cały').



L
labializacja - 1. zaokrąglenie warg charakterystyczne dla samogłoski 

[u] i pojawiające się w czasie artykulacji spółgłosek w położeniu 
przed tą samogłoską.
2. dialektalna cecha (w dialekcie wielkopolskim, śląskim i mało
polskim) polegająca na wymawianiu zredukowanego lub pełnego 
[u niezgłoskotwórczego] przed samogłoską, np. [pofca] owca, 
[pokno] okno, [ppot] pod, [na ppolu] na polu.

łeksem (wyraz językowy, wyraz słownikowy) - abstrakcyjna jednostka 
systemu językowego reprezentowana w tekście przez zbiór wyra
zów (form) gramatycznych o tym samym znaczeniu słownikowym. 
Np. zbiór -> form gramatycznych {okno, okna, oknu, okno, oknem, 
oknie, okno, okna, okien, oknom, okna, oknami, oknach, okna} 
stanowi zbiór reprezentacji leksemu okno, zbiór {pod//pode} re
prezentuje w tekstach leksem pod.

leksem analityczny - leksem, którego wszystkie formy fleksyjne 
są -> formami analitycznymi, np. bać się, mimo że.

leksem autosemantyczny - w -> semantycznej klasyfikacji części 
mowy leksem mający samodzielne znaczenie, pełnoznaczny. Le- 
ksemami tego rodzaju są rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, 
przysłówki, zaimki, liczebniki i wykrzykniki. Zob. leksem synse- 
mantyczny.

leksem autosyntagmatyczny - w -» syntaktycznej klasyfikacji części 
mowy —> leksem samodzielny składniowo, a więc taki, który może 
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pełnić funkcję składnika wypowiedzenia i wchodzi w zależności 
składniowe z innymi składnikami, może też sam być -> wypowie
dzeniem. Za leksemy autosyntagmatyczne uważa się czasowniki, 
rzeczowniki, liczebniki, przymiotniki, przysłówki i -> modalizato- 
ry. Zob. leksem nieautosyntagmatyczny.

teksem nieautosemantyczny p. leksem synsemantyczny.

leksem nieautosyntagmatyczny - w -> syntaktycznej klasyfikacji czę
ści mowy -> leksem składniowo niesamodzielny, a więc nie mogą
cy być -> składnikiem wypowiedzenia, ani występować w funkcji 
wypowiedzenia. Za leksemy tego typu uważa się -> relatory, spójni
ki, przyimki i partykuły. Zob. leksem autosyntagmatyczny.

leksem nieodmienny - taki -> leksem, który w tekście reprezentowa
ny jest przez jeden tylko —> wyraz gramatyczny.

leksem niesyntagmatyczny - w -> syntaktycznej klasyfikacji części 
mowy -> leksem podstawowo mogący być samodzielnym wypo
wiedzeniem i nie wchodzący w związki składniowe z innymi 
jednostkami tekstu. Za leksemy tego rodzaju uważa się dopowie
dzenia i -> wykrzykniki. Zob. leksem syntagmatyczny.

leksem odmienny - taki -» leksem, który w tekście reprezentowany 
jest przez więcej niż jednoelementowy zbiór -> wyrazów grama
tycznych.

leksem synsemantyczny (leksem nieautosemantyczny) - w -> seman
tycznej klasyfikacji części mowy leksem nie mający samodziel
nego znaczenia, który musi być używany w połączeniu z jakimś 
leksemem -> autosemantycznym. Za leksemy synsemantyczne 
uważa się przyimki, spójniki i partykuły. Zob. leksem autoseman- 
tyczny.

leksem syntagmatyczny - w -> syntaktycznej klasyfikacji części 
mowy leksem mający zdolność wchodzenia w -> związki skła
dniowe z innymi leksemami. Zob. leksem niesyntagmatyczny. 
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leksykalizacja - zjawisko polegające na tym, że w wyrazie pierwotnie 
motywowanym i mającym w związku z tym przejrzystą dwuczło

nową strukturę, na skutek zmian fonetycznych dochodzi do zatar
cia wyrazistości budowy i wyraz taki funkcjonuje w języku jako 
słowotwórczo niepodzielny, wyraz niemotywowany. Aspekt se
mantyczny tego procesu polega na zerwaniu części znaczeniowej z 
pierwotnym wyrazem motywującym.

liczba-----> kategoria gramatyczna przysługująca wszystkim poza li
czebnikami odmiennym częściom mowy. Dla rzeczownika jest ona 

kategorią nominatywną, —> determinującą i —► fleksyjną, dla cza
sownika i przymiotnika liczba jest -> kategorią tekstową, -> deter
minowaną, fleksyjną, natomiast dla liczebnika jest kategorią te
kstową, -> determinującą, —> klasyfikującą (jeden jest singulare 
tantum, pozostałe liczebniki są -> pluraliami tantum).

liczba mnoga (pluralis) - jedna z dwóch wartości kategorii liczby 
oznaczająca, że użyty w niej rzeczownik odnosi się do ponadjed- 
noelementowego zbioru -> desygnatów. Zob. liczba pojedyncza.

liczba podwójna (dualis) - w prasłowiańskim, scs i polszczyźnie do 
wieku XV odrębna wartość kategorii liczby sygnalizująca, że 
rzeczownik (przymiotnik, zaimek, czasownik, liczebnik) odnosi 
się do dwóch przedmiotów- (osób). Zob. liczba pojedyncza, liczba 
mnoga.

liczba pojedyncza (singularis) - jedna z dwóch wartości -» kategorii 
liczby oznaczająca, że użyty w niej rzeczownik odnosi się do jed- 
noelementowego zbioru -» desygnatów. Zob. liczba mnoga.

liczebnik - w -> klasyfikacji semantycznej -> leksem autosemantycz- 
ny, symboliczny, szeregujący. W klasyfikacji gramatycznej le
ksem odmienny przez przypadek i rodzaj i nieodmienny przez licz
bę. W -> klasyfikacji syntaktycznej leksem syntagmatyczny, 
składniowo samodzielny, pełniący funkcję podrzędnika w -> gru
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pie imiennej, będącego w stosunku akomodacji dwustronnej z 
członem głównym tej grupy. Ta klasa obejmuje tylko -> liczebniki 
główne określone (np. dwa, dziewięć, trzynaście, pięćdziesiąt, 
dwieście) i nieokreślone (np. kilka, kilkanaście, parę, kilkaset, pa- 
ręset), -> liczebniki zbiorowe (np. dwoje, dziesięcioro, kilkoro), -> 
liczebniki partytywne (np. pól, półtora, ile, ilekolwiek, tyle, wiele, 
dużo, mało, trochę). Tradycyjnie wyróżniane liczebniki porządko
we (pierwszy, dwudziesty), mnożne (podwójny, poczwórnie), wie
lokrotne (czterokrotny), ilorakie (dwojaki, trojako) składniowo są 
przymiotnikami lub przysłówkami.

liczebnik główny - liczebnik określający liczbę wskazywanych 
obiektów, także będący nazwą oderwanych wielkości liczbowych, 
np. dwa, osiemnaście, dwadzieścia trzy, sto osiem...

liczebnik mnożny - w starszych opisach gramatycznych liczebnik 
określający ilość części złożonego przedmiotu, czynności, stanu, 
jakości, np. pojedyncze okno, poczwórnie złożony list, podwójnie 
się rozczarował.

liczebnik nieokreślony - liczebnik nie określający dokładnie ilości, 
ale wskazujący na nią ogólnie, np. kilka, parę, wielekroć, kiłka- 
kroć, kilkanaścioro.

liczebnik określony - liczebnik precyzyjnie określający liczbę, ilość, 
np. pięć, podwójny, czterokrotnie, pierwszy, troje.

liczebnik porządkowy - liczebnik określający miejsce w’ szeregu ja
kichś przedmiotów, np. pierwszy, dwunasty, trzydziesty piąty, set
ny, tysięczny.

liczebnik ułamkowy - w starszych opisach gramatycznych liczebnik 
będący nazwą niepełnych wielkości, np. jedna druga, trzy piąte. 
Obecnie tego typu konstrukcje kwalifikuje się jako -> grupy syn- 
taktyczne (liczebnik + rzeczownik).
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liczebnik wielokrotny - w starszych opisach gramatycznych liczebnik 
nazywający wielokrotność (powtarzalność) czegoś, np. usłyszeli 
trzykrotne stukanie do drzwi, kilkakrotnie był w Rzymie.

liczebnik zbiorowy - liczebnik wskazujący na liczbę obiektów stano
wiących zbiór i używany jako określenie rzeczowników plurale 
tantum {dwoje skrzypiec), rzeczowników oznaczających istoty nie- 
dorosłe (pięcioro kociąt obok coraz częściej w polszczyźnie współ
czesnej pięć kociąt, czternaścioro dzieci), rzeczowników ucho, 
oko, ręka (dwoje uszu, oczu, rąk), rzeczowników i zaimków ozna
czających zbiór osób obu płci (pięcioro uczniów, tych czworo, was 
troje, kilkoro dzieci).

linearne uporządkowanie składników p. szyk.

literowiec - rodzaj skrótowca utworzony z pierwszych liter wyrazów 
tworzących nazwę, np. sklep agiede 'sklep z artykułami gospodar
stwa domowego', wuespe Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

locativus p. miejscownik.



Ł
łańcuch słowotwórczy p. szereg słowotwórczy.

łącznik (copula) - część orzeczenia złożonego, która łączy -> orzecz
nik wyrażający cechę z-> podmiotem (nazwą wyróżnionego obiek
tu), będąca wykładnikiem wartości kategorii gramatycznych cza
su, osoby, trybu i aspektu (Xjest nauczycielem, byłem kiedyś kie
rowcą, byłaby dobrą pielęgniarką.



M
metateza (przestawka) - proces fonetyczny, który zaszedł w językach 

słowiańskich w VIII-IX w., polegający na zmianie kolejności fone
mów /r/, /1/ występujących po samogłoskach /0/, /e/ w położeniu 
przed spółgłoską czyi i w tzw. grupach nagłosowych orT, olTiśród- 
głosowych TorT, TolT, TerT, TelT.

mianownik (nominativus) —> przypadek podmiotu i -> orzecznika w 
-» orzeczeniu złożonym z łącznikiem to (Ten pies to potwór), se- 
kundamie zaś przydawki rzeczownej w —► związku zgody, wyra
żany zawsze formą fleksyjną syntetyczną.

miejsce artykulacji - to miejsce w jamie ustnej, w którym następuje 
największe zbliżenie narządów mowy w trakcie wytwarzania -> 
głoski. Zob. sposób artykulacji.

miejscownik (locativus) —> przypadek okolicznika, wyrażany wyłącz
nie przez -> analityczne formy fleksyjne.

mnemiczna technika oznaczania - w -> klasyfikacji części mowy S. 
Jodłowskiego jedno z kryteriów klasyfikacyjnych oparte na sposo
bie powiązania wyrazu z jego —> desygnatem. Znaczenie wyrazów 
jest w tym ujęciu znane użytkownikowi języka, jeśli zostało ono 
przez niego zapamiętane. Zob. niemnemiczna technika oznacza
nia.

modalizacja - zaznaczanie postawy nadawcy wobec przekazywanej w 
zdaniu treści, realizowane za pomocą środków leksykalnych (Na 
pewno przyjdę', On przynajmniej to umie zrobić', Naprawa zajmie
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mi dosłownie pięć minut', Dał nam tylko po dwa cukierki) lub mor
fologicznie - formy -> trybu czy składniowo (odpowiednie typy 
zdań: oznajmujące, -> pytające, -> rozkazujące). Zob. modal
ność.

modalizator - w -> klasyfikacji syntaktycznej części mowy -> leksem 
syntagmatyczny, składniowo samodzielny, nieakomodowany i za
leżny od dowolnego składnika zdania. Funkcją leksemów zalicza
nych do modalizatorów jest wyrażanie różnego rodzaju stosunku 
nadawcy do wypowiadanej w zdaniu treści. Modalizatorami są 
m.in. leksemy: chyba, może, pewnie, pono, zapewne, jakoby, niby, 
rzekomo, widocznie, prawdopodobnie, istotnie, jeszcze, już, do
piero, nawet, akurat, właśnie, tylko, zwłaszcza, szczególnie. W in
nych ujęciach stosuje się też terminy —> modulant, operator meta- 
tekstowy.

modalność - jest to składnik struktury semantycznej zdania, który in
formuje o postawie mówiącego wobec treści przekazywanych. To, 
co stanowi treść zdania, może być przedmiotem twierdzenia (aser- 
cji), przypuszczenia, treścią pytania, żądania, wreszcie przedmio
tem ekspresji. Odpowiednio do tego można wskazać na typy wypo
wiedzi realizujące poszczególne postawy modalne. Tak więc aser- 
cjom odpowiadają konstatacje {Pada śnieg), przypuszczeniom 
hipotezy {Prawdopodobnie jutro wyjedziemy), postawie pytającej 
interrogatywa {Czy masz samochód?), żądaniom imperatywa 
{Odejdź od okna), zaś manifestacji stanów uczuciowych służą eks- 
presywa {Żeby już była wiosna! To jest obrzydliwe!).

modalność aletyczna - rodzaj -> modalność i sygnalizującej obiektyw
ną możliwość lub konieczność zajścia tego, o czym mowa w zdaniu.

modalność asertoryczna p. asercja.

modalność deontyczna (modalność wolitywna, modalność powinnoś- 
ciowa) - rodzaj -> modalności wyrażającej sąd oceniający stan rze
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czy, o którym się mówi, jako pożądany, konieczny, dozwolony, za
kazany; m.d. wy raża więc postawę aksjologiczną mówiącego {uwa
żam, że p jest dobre II złe, że tak należy II nie należy), np. Powinie
neś być dla syna bardziej wyrozumiały, Tak się nie postępuje.

modalność epistemiczna (modalność prawdziwościowa) - rodzaj -> 
modalności; postawa nadawcy dająca się ująć w formułę 'chcę, że
byś wiedział, że sądzę II że przypuszczam II że jestem przekonany, 
że p', wyrażająca stopień pewności mówiącego o realności stanu 
rzeczy, o którym mówi, np. Na pewno załatwi to dobrze', Przypu
szczam, że załatwi to dobrze', Chyba załatwi to dobrze.

modalność intencjonalna - typ -> modalności informujący o intencji 
wypowiedzi i dający się opisać przez jedną z następujących formuł: 
'chcę, żebyś wiedział, że p'(powiadomienia, a. deklaratywa); 
'chcę, żebyś powiedział, czy p' (pytania a. interrogatywa); 'chcę, 
żebyś spowodował, że p' (rozkazy a. imperatywa); 'czuję, że p' 
(wypowiedzi ekspresywne a. ekspresywa).

modalność powinnościowa p. modalność deontyczna, 
modalność prawdziwościowa p. modalność epistemiczna.
modalność wolitywna p. modalność deontyczna.

modalność życząca - rodzaj -> modalności intencjonalnej cechujący 
wypowiedzi wyrażające życzenia {Niechby się już uspokoili!, Obyś 
żył sto lat!) lub emocje {A niech to!).

modulant - w klasyfikacji części mowy S. Jodłowskiego wyraz nieo- 
kreślający, który ani nie jest -> składnikiem wypowiedzenia, ani 
wskaźnikiem zespolenia, wyrażający różnego rodzaju postawy 
nadawcy wobec treści wypowiedzenia. W innych ujęciach stosuje 
się terminy: modalizator, operator metatekstowy.

modulant afektujący - rodzaj -> modulantu wyrażający emocjonalny 
stosunek nadawcy do treści wypowiedzi, np. Chodź no! Piszże! 
Nareszcie jesteś! To zresztą nie ma znaczenia, Muszę koniecznie 
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tam być, Przecież deszcz pada, Możesz przynajmniej nic nie mó
wić, Na szczęście po godzinie błądzenia znaleźli drogę.

modulant modalny - rodzaj modulantu wyrażający postawę nadaw
cy wobec realności treści wypowiedzenia: stopień pewności 
mówiącego (modulant osądzający), na pewno, może, prawdopo
dobnie..., tworzący pytanie (modulant pytający), czy, wyrażający 
życzenie (modulant życzący), niech, niechby, oby, bodaj.

modulant osądzający p. modulant modalny.
modulant pytający p. modulant modalny.

modulant sytuujący - rodzaj —► modulantu sugerujący jakieś dodatko
we informacje, nie wyrażone otwarcie w zdaniu, np. Mogę ci dać 
jedynie kilka rad (= 'nie sądź, że mogę uczynić coś więcej dla cie
bie'), Janek jeszcze nie wrócił (= 'sądzę, że powinien być wcześ
niej'), Wziął nawet stare ubrania (= 'sądzę, że to przesada'), Za
płacił za to aż dwa tysiące (= 'uważam, że to za dużo').

modulant waloryzujący treść logicznie - rodzaj -> modulantu wyra
żający stosunek treści -»wypowiedzenia do rzeczywistości, np. tak, 
nie, owszem, naprawdę, istotnie.

modulant wprowadzający - rodzaj modulantu, za którego pomocą 
wprowadza się składnik —> wypowiedzenia i uzasadnia ten zabieg. 
Modulantem wprowadzającym jest na przykład, mianowicie, 
ewentualnie, że tak powiem, mówiąc inaczej.

modulant życzący p. modulant modalny.

modyfikacja - 1. w słowotwórstwie zob. funkcja modyftkacyjna for- 
mantu. 2. w składni zob. modyfikator.

modyfikator - w składni S. Jodłowskiego termin ten odnosi się do 
wyrazu występującego w —> związku składniowym jako -> wyraz 
określający (modyfikujący) znaczenie wyrazu nadrzędnego, tzn. 
zawężający jego zakres znaczeniowy, np. w--wypowiedzeniuprawo 
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powszechnego ciążenia rzeczownik ciążenia jest modyfikatorem w 
stosunku do rzeczownika prawo, przymiotnik powszechnego jest 
modyfikatorem rzeczownika ciążenia. Termin stosowany jest też w 
innych opisach składniowych.

monoftong - pojedyncza samogłoska. Zob. też dyftong.

monoftongizacja - w fonetyce historycznej oznacza proces przekształ
cania się dyftongów (dwugłosek) w samogłoski pojedyncze (mo- 
noftongi).

morf - najmniejszy znaczący element tekstu, będący reprezentacją te
kstową morfemu.

morfem - elementarny (dalej nierozkładalny na mniejsze elementy 
znaczące) znak językowy (najmniejsza znacząca jednostka syste
mu językowego), realizowany w tekstach przez klasę morfów (^ 
allomorfów).

morfem afiksalny p. afiks.

morfem ciągły-----> morfem, którego forma jest jednym nieprzerwa
nym ciągiem -> fonemów, np. -krzesł-, -biał-. Zob. morfem niecią
gły-

morfem fleksyjny - morfem, którego funkcja polega na sygnalizo
waniu wartości -r kategorii morfologicznych.

morfem funkcjonalny p. morfem gramatyczny.
morfem główny p. morfem leksykalny.

morfem gramatyczny (morfem funkcjonalny)---- > morfem nierdzen-
ny, który albo sygnalizuje —> wartości kategorii morfologicznych, 
albo jest wykładnikiem zależności słowotwórczych między lekse- 
mami. Zob. morfem leksykalny, morfem fleksyjny, morfem słowo
twórczy.
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morfem leksykalny (morfem główny, morfem rdzenny, rdzeń, rzadko: 
pierwiastek) - ten -> morfem, który stanowi centrum strukturalne 
-> leksemu, np. po-wy-pis-ywa-ć, dom-u, dui-y i pełni -> funkcję 
nominatywną. Zob. morfem funkcjonalny.

morfem luźny p. morfem swobodny.

morfem nieciągły —> morfem będący połączeniem dwóch segmentów 
fonologicznych, które nie stanowią nieprzerwanego ciągu fonolo- 
gicznego, np. śmia-... się, (śmia-ć się, śmiej-ę się), po- ... -u (w 
przysłówkach typu po polsk-u). Zob. morfem ciągły.

morfem rdzenny p. morfem leksykalny.

morfem słowotwórczy-----> morfem, którego funkcją jest wyrażanie
relacji między -»leksemem motywującym i motywowanym.

morfem suprasegmentalny - w słowotwórstwie tak nazywa się -> ak
cent pełniący funkcję —> formantu słowotwórczego w takich forma
cjach jak lekceważyć, Białystok, widzimisię wobec: lekce (sobie) 
ważyć, biały stok, widzi mi się.

morfem swobodny (morfem luźny) - -> morfem równy wyrazowi 
tekstowemu lub połączeniu wyrazów tekstowych, np. do, przez, 
wczoraj, hej, tak, owszem,jeśli... to, może więc występować samo
dzielnie, nie łącząc się z innymi morfemami, w przeciwieństwie do 
-> morfemów związanych.

morfem zerowy - morfem, którego forma fonologiczna jest zerowa, 
np. pies-tj) (zerowa końcówka M lp.), napisał-tp-by-m (zerowy su- 
fiks rodzaju gramatycznego).

morfem związany-----> morfem, który sam nie jest -> wyrazem tek
stowym, nie może więc występować samodzielnie, natomiast two
rzy wyraz tekstowy w połączeniu z innymi morfemami, np. mai-, 
-arz-, -owi. Zob. morfem swobodny.

morfoid p. jednostronna podzielność derywatu.
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morfologia - dział gramatyki zajmujący się opisem budowy -> lekse
mów jako struktur znakowych złożonych ze znaków elementar
nych (-> morfemów), budową ich form gramatycznych (tym zaj
muje się dział morfologii - fleksja) oraz opisem relacji motywacyj
nych (zob. motywacja słowotwórcza) między leksemami i mecha
nizmami -> derywacji leksemów (tym zajmuje się słowotwórstwo 
jako dział morfologii).

morfologiczne alternanty tematu podstawowego - warianty pod
stawowego tematu fleksyjnego różniące się fonologicznie, przy 
czym różnice te nie są spowodowane -> altemacjami morfonolo- 
gicznymi, charakterystycznymi dla danego języka, np. dwoj-e - 
dwojg-a, muzeum - muze-a. Zob. morfonologiczne alternanty te
matu podstawowego.

morfonologia - dział gramatyki zajmujący się opisem wymian głosko
wych (altemacji), przyczyn, które je wywołują oraz funkcji, jakie 
altemacje pełnią w języku.

morfonologiczne alternanty tematu podstawowego - warianty 
podstawowego tematu fleksyjnego różniące się fonologicznie, a 
różnice te dają się objaśnić poprzez odwołanie do reguł morfono- 
logicznych danego języka, ps- - pś-e s : ś, domk-u - domek-($) e : 
0. Zob. morfologiczne alternanty tematu podstawowego.

morfotaktyczna Walencja p. Walencja w zn. 2.

morfotaktyka - jest działem morfologii, który opisuje struktury 
morfologiczne istniejące w danym języku; opisuje możliwe w da
nym języku połączenia -> morfemów w większe struktury.

motywacja asocjacyjna - rodzaj -> motywacji słowotwórczej, za który 
uważa się relację znaczeniową między -> wyrazem motywowanym 
a wyrazem motywującym opartą nie na cesze definicyjnej (istot
nej) desygnatu, ale na cesze drugorzędnej lub na metaforze czy po
równaniu. Zob. derywat onomazjologiczny.
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motywacja bezpośrednia - rodzaj motywacji słowotwórczej wiążą
cy -> wyraz motywowany z jego -> podstawą słowotwórczą. Zob. 
motywacja pośrednia.

motywacja główna (motywacja podstawowa) - ta z kilku możliwych 
-> motywacji równoległych, którą w danym opisie na podstawie 
przyjętych założeń wykorzystuje się jako podstawę analizy -> wyra
zów motywowanych. Zazwyczaj wybiera się tę motywację, która 
wiąże -> derywat z wyrazem najbliższym mu formalnie, co w rezul
tacie pozwala wydzielić najmniej skomplikowany formant; pod 
uwagę bierze się też taki czynnik jak powtarzalność relacji mo
tywacyjnych w dużych seriach par powiązanych słowotwórczo. 
Zob. motywacja towarzysząca.

motywacja podstawowa p. motywacja główna.

motywacja pośrednia - rodzaj -> motywacji słowotwórczej, w której -> 
wyraz motywowany jest związany z innym wyrazem za pośrednic
twem swojej podstawy słowotwórczej, która z kolei jest bezpo
średnim derywatem owego innego wyrazu. Ten typ relacji jest we
ryfikowalny w parafrazowaniu, por. motorów-k(a) - łódź motor
owca) - motor, motorów-k(a) to: 'łódź motorowa”, ta zaś to 'łódź 
napędzana motorem'. Tak więc motorówka jest bezpośrednim de
rywatem od przymiotnika motorowy, pośrednio zaś motywowana 
jest przez rzeczownik motor. Zob. motywacja bezpośrednia, szereg 
słowotwórczy.

motywacja równoległa (motywacja równorzędna) - rodzaj motywa
cji słowotwórczej polegający na tym, że wyraz motywowany, bę
dąc wyrazem wieloznacznym, wykazuje związek z więcej niż jedną 
-» podstawą słowotwórczą w zależności od rozpatrywanego zna
czenia, por. hutniczy 'taki jak u hutnika', np. kombinezon hutniczy 
i hutniczy związany z hutą’, np. piec hutniczy. Termin ten odnosi 
się też do sytuacji, w której derywat nie jest wieloznaczny, nato
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miast jest wielomotywacyjny, tzn. można dla niego znaleźć co naj
mniej dwie parafrazy wiążące go z różnymi wyrazami motywujący
mi, przy czym obydwa (wszystkie) warianty są możliwe do przyję
cia, por. kreślarnia 'pracownia kreślarska' i 'miejsce pracy kreśla
rzy'.

motywacja równorzędna p. motywacja równoległa.

motywacja słowotwórcza (rzadko: -> fundacja) - relacja między wyra
zami współistniejącymi w języku polegająca na tym, że forma i 
znaczenie jednego z tych wyrazów jest częścią formy i znaczenia 
drugiego. Inaczej mówiąc, forma i znaczenie danego wyrazu są 
umotywowane (uzasadnione) formą i znaczeniem drugiego, np. w 
formie i znaczeniu rzeczownika wiertarka można zidentyfikować 
część formy czasownika wierci(ć), znaczenie zaś czasownika jest 
częścią składową znaczenia rzeczownika - wiertarka - 'to, czym 
się wierci otwory'. Istnienie między wyrazami tego typu relacji 
uświadamianych przez użytkowników języka jest punktem wyjścia 
dla opisu -> słowotwórstwa synchronicznego.

motywacja towarzysząca - ta spośród motywacji równoległych ist
niejących między wyrazem motywowanym a zbiorem możli
wych -> podstaw słowotwórczych, która na mocy założeń danego 
modelu opisu słowotwórczego nie została uznana za -> motywację 
główną.

motywacja wzajemna - rodzaj —> motywacji słowotwórczej, w której 
nie można jednoznacznie określić kierunku, to znaczy nie można 
jednoznacznie wskazać wyrazu motywującego i motywowanego, 
co spowodowane jest zazwyczaj niepokrywaniem się kierunku mo
tywacji formalnej i motywacji znaczeniowej lub tym samym stop
niem skomplikowania formy lub znaczenia, np. ślusarz 'ten, kto 
zajmuje się ślusarstwem' i ślusarstwo 'zawód ślusarza', komunista 
zwolennik komunizmu' i komunizm ideologia wyznawana przez 
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komunistów', bohater 'ten, kogo cechuje bohaterstwo' i bohater
stwo 'bycie bohaterem'.

multiwerbizm p. zestawienie.
mutacja p. funkcja formantu mutacyjna.



N
nacechowana perspektywa funkcjonalna (nacechowane uporządko

wanie tematyczno-rematyczne) - taki rodzaj uporządkowania te- 
matyczno-rematycznego, w którym -»temat zdania wyrażony jest 
niemianownikową formą rzeczownika (-> grupą imienną w przy
padku innym niż mianownik). Zob. aktualne rozczłonkowanie 
zdania, neutralna perspektywa funkcjonalna.

nacechowane uporządkowanie tematyczno-rematyczne p. nacechowana perspektywa 
funkcjonalna.

nadrzędnik p. człon określający, grupa składniowa.

nagłos - początkowa część wyrazu lub morfemu.

nakaźnik- w klasyfikacji części mowy S. Jodłowskiego wyraz o funk
cji impresywnej, mnemiczny (zob. mnemiczna technika oznacza
nia), nie pełniący funkcji -> składnika wypowiedzenia, np. nuże, 
hej! hola! halo!

narządy mowy - te organy ciała ludzkiego, które biorą udział w wy
twarzaniu -»dźwięków mowy'.

narzędnik (instrumentalis) - przypadek -» dopełnienia dalszego (pi
sać ołówkiem, idę z kolegą), orzecznika wyrażonego rzeczowni
kiem, a przy czasownikach przechodnich o rekcji narzędnikowej 
przypadek -> dopełnienia bliższego (rządzić państwem, kierować 
samochodem). Wyrażany jest syntetycznymi i -> analitycznymi 
formami fleksyjnymi.
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nasada - ogół narządów znajdujących się powyżej krtani (jama gardło
wa, jama nosowa, jama ustna).

nastawa (następ, wstęp) - wyróżniany w artykulacji głosek moment 
początkowy, w którym narządy mowy zaczynająprzyjmować pozy
cje potrzebne do artykułowania danej głoski. Zob. postawa, odsta
wa.

następ p. nastawa.
nazwa argumentowa p. argument, wyrażenie argumentowe.
nazwa predykatywna p. predykat, wyrażenie predykatywnc.
nazwa własna p. imię w łasne.
nazwa żeńska p. feminativum.

nazwy augmentatywne (zgrubienia, augmentativa) —> kategoria sło
wotwórcza, do której należą rzeczowniki odrzeczownikowe o -> 
modyfikacyjnej funkcji formantu, który wnosi informację o du
żych wymiarach przedmiotu nazywanego przez wyraz motywujący, 
np. ptasz-ysk(o), noch-al($), szpil-(a), ogór(<p) (ucięcie -#k-). N.a. 
często wyrażąjąstosunek (na ogół negatywny) nadawcy.

nazwy cech abstrakcyjnych (nomina essendi) - -> kategoria słowo
twórcza, do której należą rzeczowniki odprzymiotnikowe o -> 
transpozycyjnej funkcji formantu, nazywające cechy, np. wesol- 
ość(<p) 'bycie wesołym', dobr-oćitp) 'bycie dobrym', zuchwal
stwie), biel-(<p), spiyt-((l)), obłud-(a), a także odrzeczownikowe, 
bohater-stw(o), kretyn-izm($).

nazwy czynności (nomina actionis) - -» kategoria słowotwórcza, do 
której należą rzeczowniki odczasownikowe o transpozycyjnej 
funkcji formantu, np. budow-ani(e), napraw-(a), kichnię-ci(e), de- 
nuncja-cj(a) lub o funkcji transpozycyjno-modyfikacyjnej, np. ga- 
dan-in(a), bij-utyk(a).

nazwy deminutywne (zdrobnienia, deminutiva) - kategoria słowo
twórcza, do której należą rzeczowniki odrzeczownikowe o -> mo- 
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dyfikacyjnej funkcji formantu, który wnosi informację o małych 
wymiarach przedmiotu nazywanego przez wyraz motywujący, np. 
książecz-k(a), krzeseł-k(o), brcic-iszektty), kwiat-uszek(<p), dziew- 
czyn-k(a), okien-k(o), zwierząt-k(o). N.d. często wyrażają też po
zytywny emocjonalny stosunek nadawcy.

nazwy działacza p. nazwy subiektów' czynności procesów i stanów.

nazwy ekspresywne (expressiva) —> kategoria słowotwórcza, do któ
rej należą rzeczowniki odrzeczownikowe o -> modyfikacyjnej 
funkcji formantu, który wnosi informację o emocjonalnym sto
sunku nadawcy do nazywanej takim rzeczownikiem osoby, zwie
rzęcia lub rzeczy, np. bab-sztyl(<p), bab-uni(a), piesi-(o\ chuśc- 
in(ci), wiersz-ydl(o), artykul-isk(o), flach(a), zeszyc-ik(f), ciastecz
ko).

nazwy ilościowe - chodzi tu (jak w nazwach sposobowych) o wtór
ne, kontekstowe znaczenie rzeczowników odczasownikowych o 
podstawowym znaczeniu nazw czynności, np. utarg-(<l>) ’to, ile 
utargowano', spoży-ci(e) 'to, ile spożyto czegoś'.

nazwy istot młodych-----> kategoria słowotwórcza, do której należą
rzeczowniki odrzeczownikowe o -> modyfikacyjnej funkcji for
mantu, nazywające młode zwierzęta, rzadko osoby, np. koci-(ę), 
koci-ak((p), lwi-ątk(p), sioni-ątk(o), Murzyni-ątk(o).

nazwy męskie kategoria słowotwórcza, do której należą nieliczne 
rzeczowniki odrzeczownikowe o modyfikacyjnej funkcji for
mantu, będące nazwami zwierząt płci męśkiej, np. gąsi-or(tp), 
kacz-or((j)).

nazwy miejsc (nomina loci) —> kategoria słowotwórcza, do której na
leżą rzeczowniki odczasownikowe o -> mutacyjnej funkcji for
mantu, nazywające miejsce (wycinek przestrzeni), w którym odby
wa się jakaś czynność, np. zlew-ni(a), wysyp-isk(o), przepompow
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ni(a), chłod-ni(a), miesz-alni(a), lecz-nic(a), a także odrzeczowni- 
kowe, kartojl-isk(o), śmiet-nik^).

nazwy mieszkańców - -> kategoria słowotwórcza, do której należą 
rzeczowniki odrzeczownikowe o mutacyjnej funkcji formantu, 
motywowane przez nazwy geograficzne, np. gór-al(<j)\ Austri- 
ak{<p\ wrocławi-aniniyj)), Ameryk-aninl/j)), Ukraini-eclj/)} Litw- 
in((j)), Tajland-czyk{^>).

nazwy narzędzi p. nazwy subiektów' czynności, procesów i stanów.
nazwy nosicieli cech p. nazwy subiektów cech.

nazwy obiektów czynności (nomina obiecti) —> kategoria słowotwór
cza, do której należą rzeczowniki odczasownikowe o -> mutacyjnej 
funkcji formantu, nazywające przedmioty, na które skierowana jest 
czynność, np. przystaw-k(a), środki czynności, tworz-yw(o), a tak
że zjawiska, sytuacje i zdarzenia, np. domysł-(tp), marz-eni(e).

nazwy rezultatów czynności (nomina resultati) —> kategoria słowo
twórcza, do której należą rzeczowniki odczasownikowe o -> muta
cyjnej funkcji formantu, nazywające przedmioty, które są efektem 
czynności, np. wykopć), skrótfjp), zniszcz-eni(a), okraw-k(i), opił- 
k(i).

nazwy sposobowe - trudno tu mówić o -> kategorii słowotwórczej sen
su stricto, jest to raczej wtórne znaczenie realizujące się w rze
czownikach o znaczeniu nomen actionis i będące dodatkową 
informacją realizującą się kontekstowo, np. przekład-((j)): Podzi
wiał przekład tego wiersza = podziwiał, jak wiersz jest przełożony 
(sposób) wobec: Zajmowała się przekładem nowej powieści X-a = 
przekładała nową powieść X-a (czynność).

nazwy subiektów cech (nazwy nosicieli cech, nomina attributiva) —> 
kategoria słowotwórcza, do której należą rzeczowniki odprzy- 
miotnikowe, odrzeczownikowe (możliwe jest włączenie do tej kate
gorii niektórych formacji motywowanych przez czasowniki stano-
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we, np. próżniaki^)), o -> mutacyjnej funkcji formantu, nazywają
ce kogoś lub coś ze względu na cechę charakterystyczną lub za taką 
uznawaną, np. mal-ec((j)), biał-k(o\ pierwsz-ak(<p), okrut-nik^, 
mak-owiec((f>), makabr-(a) (w zn. 'coś makabrycznego').

nazwy subiektów czynności, procesów i stanów (nomina subiecti) - 
-> kategoria słowotwórcza, do której należą rzeczowniki odczasow- 
nikowe (i odrzeczownikowe) o -> mutacyjnej funkcji formantu, na
zywające wykonawcę czynności osobowego (nazwy działacza, no
mina agentis), np. hodow-c(a\ piek-arz((p\ roznos-iciel((p), ko- 
mini-arz^ify chem-ik((f)), film-owiec(<p'\ windzi-arz((p), terakoci- 
arz((})), albo nieosobowego (nazwy narzędzi, nomina instrumenti), 
np. gol-ark(a\ wiert-ł(o\ mier-nikity), nieosobowego nosiciela 
procesów, np. roś-lin(a), zarost-(</)), nosiciela stanu, np. posiad- 
acz((f>), wrzą-tek((j)). Jak widać, jest to nazwa ogólna, obejmująca 
swoim zakresem szczegółowsze kategorie słowotwórcze, jakimi są 
nazwy działacza, nosiciela stanu (procesu) i nazwy narzędzi.

nazwy temporalne —> kategoria słowotwórcza, do której należą rze
czowniki odczasownikowe o mutacyjnej funkcji formantu, nazy
wające wycinek czasu ze względu na czynność, jaka się w nim od
bywa, np. świt-(<p) 'czas, w którym świta', okup-acj{a) 'czas, kiedy 
coś jest okupowane'. Trzeba zauważyć, że są one na ogół homo
nimiczne z nazwami czynności i dopiero kontekstowo można roz
strzygnąć, które znaczenie (czynnościowe czy temporalne) jest re
alizowane w derywacie.

nazwy zbiorów (nomina collectiva) - kategoria słowotwórcza, do 
której należą rzeczowniki odrzeczownikowe o mutacyjnej funkcji 
formantu, oznaczające zbiór przedmiotów jednorodnych pod ja
kimś względem, ujętych językowo jako całość, np. list-owi(e), du
chowieństwie)).

nazwy żeńskie —> kategoria słowotwórcza, do której należą rzeczow
niki odrzeczownikowe o -> modyfikacyjnej funkcji formantu, na
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zywające kobiety lub zwierzęta płci żeńskiej od rzeczowników od
noszących się do mężczyzn (zwierząt płci męskiej), np.pisar-k(a), 
po-licjant-k(a), krawc-ow(a), dozorcz-yn(i), fizycz-k(g\ radn-(a), 
żar-towniś-(a), Angiel-k(a), kot-k(a\ koc-ic(a), goięb-ic(a), cho- 
micz-k(a~), lw-ic(a).

neosemantyzacja - p. derywacja semantyczna.

neutralizacja opozycji fonologicznej - polega na niezrealizowaniu w 
pewnym kontekście danej różnicy fonologicznej, co może spowo
dować formalne nierozróżnienie wyrazów. I tak na skutek ogra
niczeń dystrybucyjnych dotyczących spółgłosek dźwięcznych w 
wygłosie absolutnym neutralizuje się opozycja między /t/ - /d/, w 
rezultacie czego identycznie brzmią dwa różne rzeczowniki kot i 
kod /kot/.

neutralizacja opozycji morfologicznej - zniesienie formalnej różnicy 
między formami gramatycznymi tego samego leksemu, wyraża
jącymi różne wartości kategorii gramatycznych. Z n.o.m. mamy do 
czynienia w formach fleksyjnych synkretycznych, por. dom M i 
B lp.; pani M, D, C, Msc, W lp. Zob. synkretyzm.

neutralna perspektywa funkcjonalna (nienacechowana perspektywa 
funkcjonalna, nienacechowane uporządkowanie tematyczno-re- 
matyczne, neutralne uporządkowanie tematyczno-rematyczne) - 
taki rodzaj uporządkowania struktury tematyczno-rematycznej, w 
którym -> temat wyrażony jest rzeczownikiem (-> grupą imienną) 
w mianowniku i zajmuje w zdaniu pozycję inicjalną. Zob. aktualne 
rozczłonkowanie zdania, nacechowana perspektywa funkcjonalna.

neutralne uporządkowanie tematyczno-rematyczne p. neutralna perspektywa funkcjo
nalna.

nieagentywna konstrukcja - typ -> zdań z czasownikiem mającym 
formalnie kształt 3. os. lp. r. nij., ale funkcjonującym jako forma 
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nieosobowa. Zdania te nie dopuszczają osobowego wykonawcy 
czynności i nie dają się przełożyć na zdanie z podmiotem go wyra
żającym, np. Zasypało śniegiem, Zawiało go. Zob. też niekongru- 
entna forma fleksyjna czasownika.

niefaktywność p. faktywność.
niefinitywna forma czasownika p. nieokreślona forma fleksyjna czasownika.

niekongruentna forma fleksyjna czasownika - taka forma czasowni
ka, która nie łączy się z -» grupą imienną w mianowniku, nie jest 
więc możliwe uzgodnienie osoby i liczby. W grę wchodzą tu formy 
czasownika na -no i -to oraz formy będące podstawą tzw. -> kon
strukcji nieagentywnych.

niemnemiczna technika oznaczania - w klasyfikacji części mowy S. 
Jodłowskiego jedno z kryteriów klasyfikacyjnych oparte na sposo
bie powiązania wyrazu z jego desygnatem. Znaczenie wyrazów 
jest w tym ujęciu jasne dla odbiorcy na tle kontekstu lub sytuacji, 
wyraz niemnemiczny bowiem kieruje jego uwagę ku innemu wyra
zowi lub (często łącznie z gestem wskazującym) ku przedmiotowi. 
Niemnemiczne są w tej klasyfikacji -> zaimki. Zob. mnemiczna 
technika oznaczania.

nienacechowana perspektyw a funkcjonalna p. neutralna perspektywa funkcjonalna, 
nienacechowane uporządkowanie tematyczno-rematyczne p. neutralna perspektywa 

funkcjonalna.
nieokreślona forma fleksyjna czasow nika p. niefinitywna forma czasownika.

nieosobowa forma fleksyjna czasownika - forma czasownika nie wy
rażająca kategorii osoby, strukturalnie oparta na temacie czasu 
przeszłego z dodaniem sufiksu -no lub -to (słucha-no, pi-lo).

niezdanie p. zdanie semantyczne.
nomen p. imię.
nomen proprium p. imię własne.
nomina actionis p. nazwy czynności.
nomina agentis p. nazwy subiektów czynności, procesów i stanów.
nomina attributiva p. nazwy subiektów cech.
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nomina collectiva p. nazwy zbiorów.
nomina essendi p. nazwy ccch abtrakcyjnych.
nomina instrument! p. nazwy subiektów czynności, procesów i stanów.
nomina loci p. nazwy miejsc.
nomina obiecti p. nazwy obiektów czynności.
nomina resultati p. nazwy rezultatów czynności, 
nomina subiecti p. nazwy subiektów czynności, procesów i stanów.

nominalizacja - 1. w słowotwórstwie przekształcenie na rzeczownik 
czasownika lub przymiotnika, czekać - czekanie', X kolekcjonuje 
znaczki - Xjest kolekcjonerem znaczków, Xjest mądry - mądrość 
X-a.
2. w składni termin ten oznacza przekształcenie zdania na 
grupę nominalną lub na konstrukcję z bezokolicznikiem, np. Cie
szymy się, że przyjechałeś - Cieszymy się z twojego przyjazdu, 
Zdecydował się, że napiszę ten list - Zdecydował się napisać ten 
list.

nominativus p. mianownik, 
nosowość asynchroniczna p. wymowa asynchroniczna, 
novum p. remat.



o
obciążenie funkcjonalne opozycji - stopień, w jakim dana opozycja 

językowa (np. -> fonologiczna, morfologiczna) jest wykorzysta
na w systemie językowym.

obiekt - w składni ogólnie oznacza przedmiot, którego dotyczy czyn
ność wyrażana przez czasownik w zdaniu, np. pisać list, zarządzać 
instytutem, oddać paczkę, uczyć dzieci, szkodzić ludziom. Zob. 
też dopełnienie.

obstruent p. spółgłoska właściwa.

obudowa wypowiedzenia - w terminologii składniowej S. Jodłowskie
go treści wprowadzone do wypowiedzenia przez -> modulanty, za 
których pomocą nadawca daje dodatkową charakterystykę treści 
wypowiedzenia lub któregoś z jej elementów, względnie wyraża 
swój stosunek do niej. W innych ujęciach używa się też terminu 
rama modalną.

odmianki głosek p. warianty głosek.
odpodobnienie p. dysymilacja.

odstawa (odstęp, ustęp, zestęp) - w artykulacji głosek końcowy mo
ment, w którym narządy mowy odchodzą od układu charakterys
tycznego dla wymówionej głoski. Zob. nastawa, postawa.

odstęp p. odstaw a.

okazjonalizm - wyraz nie będący składnikiem systemu leksykalnego 
języka, utworzony doraźnie dla potrzeb konkretnego tekstu.
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Okolicznik - człon przyczasownikowy niekonotowany (poza nielicz
nymi przypadkami typu mieszkać w Krakowie wobec ktoś mieszka 
gdzieś) i nieakomodowany (zob. konotacja, akomodacja). W skła
dni tradycyjnej (np. Z. Klemensiewicza) Okolicznik definiuje się 
jako określenie czasownika, przymiotnika i przysłówka, o które 
można zapytać zaimkiem przysłownym (kiedy? odkąd? dokąd? 
gdzie? skąd?, którędy? jak? dlaczego? a także w jakim celu? na 
co? podjakim warunkiem? w jakim stopniu?}, oznaczające tę treść, 
która ogranicza nazwaną przez człon określany czynność (pracuje 
wieczorami), stan (spać mocno) lub właściwość (bardzo chory, o 
wiele gorzej).

Okolicznik akcesoryjny - Okolicznik nazywający dodatkowe (drugo
rzędne) szczegóły określające czynność, np. Żołnierze natarli 
wśród gradu kul na nieprzyjaciela', Szukała po ciemku wyjścia z 
pokoju.

Okolicznik celu - Okolicznik nazywający cel, dla którego odbywa się 
czynność wyrażona w orzeczeniu, np. Wystrzelił na postrach', Po
biegłem otworzyć drzwi', Chodził po różnych instytucjach w po
szukiwaniu pracy.

Okolicznik czasu - Okolicznik określający pod względem czasowym 
akcję nazwaną w orzeczeniu, np. Pewnego dnia pod koniec stycz
nia ktoś gwałtownie zadzwonił', Nie był wczoraj w domu', Po pod
pisaniu umowy zeszli na dół na lampkę szampana', Od roku nie 
było tak dobrych notowań na giełdzie.

Okolicznik kierunku - Okolicznik określający kierunek, w jakim roz
wija się akcja nazwana w orzeczeniu, np. Stary poszedł (wzro
kiem) za jej spojrzeniem. Ten typ okolicznika wyróżnia S. Jodłow
ski, natomiast w składni Z. Klemensiewicza przypadki tego rodza
ju kwalifikowane sąjako -> okoliczniki miejsca.
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Okolicznik miary - Okolicznik wy rażający ilościową charakterystykę 
akcji nazwanej w orzeczeniu, albo cechy określonej przymiotni
kiem lub przysłówkiem, np. Ta dziewczyna bardzo mu się podoba
ła; Kup im po lodzie; Tygodniami nie wychodził z domu i nie 
odbierał telefonów; Szeroki na pół metra; W7 większej części nie
prawdziwa opinia; O wiele szybciej będzie taksówką.

Okolicznik miejsca - Okolicznik określający akcję nazywaną w orze
czeniu pod względem przestrzennym (miejsce, kierunek - ale zob. 
Okolicznik kierunku), np. Wyjął z kieszeni kilka drobnych monet; 
Szli w stronę lasu; Pierwsze oddziały przeprawiły się już przez Be
rezynę; Długo jechał boczną drogą, zanim odnalazł farmę; Jak 
okiem sięgnąć widać było tylko tłumy z transparentami.

Okolicznik niewspółmierności treści - Okolicznik wyodrębniony w 
opisie składniowym S. Jodłowskiego z grupy -> okoliczników przy
zwolenia Z. Klemensiewicza i wyrażający rozbieżność między 
przedstawionymi w zdaniu faktami a „zasadami, przeszkodami, 
potrzebami czy będącymi w dyspozycji środkami”, np. Wbrew lo
gice kazali rozłożyć cały materiał na półkach; Zamiast dawnych 
przyjaciół spotykali wszędzie wrogów.

Okolicznik okoliczności towarzyszących - Okolicznik wyodrębniony 
w opisie składniowym S. Jodłowskiego jako podklasa skupiająca 
przypadki nie spełniające kryteriów przyjętych przez tego autora 
dla identyfikacji innych rodzajów' okolicznika, np. Na dany przez 
dowódcę sygnał poderwałem oddział do ataku; Brzękowski usa- 
dawia się na stałe w Paryżu.

Okolicznik przyczyny - Okolicznik wyrażający to, co wywołało akcję 
wyrażoną w orzeczeniu, np. Obraziła się na mnie z powodu kilku 
nieopatrznie wypowiedzianych słów; Dla pieniędzy gotów był na 
wszystko; Nowy porządek polityczny powstał w wyniku układów 
jałtańskich.

133



Okolicznik przyzwolenia - Okolicznik wyrażający sytuację (okolicz
ność), która powinna uniemożliwić akcję nazwaną w' orzeczeniu, 
np. Mimo swych poglądów nie zawahał się przed przystąpieniem 
do ruchu.

Okolicznik skutku - Okolicznik nazywający rezultat akcji wyrażonej w 
orzeczeniu, np. Uczył się na same piątki', Biegł do utraty tchu.

Okolicznik sposobu -- Okolicznik określający akcję nazwaną w orzecze
niu ze względu na sposób jej realizacji, np. Dzieci biegały ze śmie
chem po trawie', Z kłopotów wyszedł szybko i bez strat', Spotkał 
tam przypadkiem swego przyjaciela z dawnych lat', Droga biegła 
zakosami.

Okolicznik stadium - Okolicznik wyodrębniony w opisie składniowym 
S. Jodłowskiego i określony przez autora jako „zbliżony” do oko- 
licznika czasu, ale „różny od niego”, np. Nie od razu zdobył się na 
kuźnię', Zrazu chciał wsiąść, lecz rozmyślił się', Tak w końcu nad
szedł dzień odjazdu.

Okolicznik warunku - Okolicznik wyrażającego to, co mówiący uważa 
za konieczny warunek zrealizowania akcji nazwanej w orzeczeniu, 
np. Zrobię to tylko za twoją wiedzą', W razie deszczu pozostanie
my w domu.

Okolicznik względu - Okolicznik wyrażający jakiś aspekt tego, co na
zywa czasownik, przymiotnik lub przysłówek, np. Organizacyjnie 
rozwiązano to zadanie bardzo dobrze', Ze względu na pozycję wią
zadeł głosowych jest to spółgłoska bezdźwięczna', Co do terminu 
spotkania porozmawiamy później', Element funkcjonalnie nace
chowany, Merytorycznie dobrze, gorzej pod względem formy.

określanie p. determinacja.

określenie predykatywne - taki -> składnik wypowiedzenia, który 
jest związany zarówmo z -> podmiotem jak i z —> orzeczeniem i 
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pełni wobec każdego z nich funkcję określenia, np. Pani Barbara 
odeszła zniechęcona. 7.% konstrukcje zawierające określnik predy- 
katywny, ale o innej niż poprzedni przykład strukturze treści 
(strukturze sematycznej), uważa się też: Wrócił zwycięzcą, Widy
wano go pijanego-, Przyszła zmęczona, Zaintrygowany, udałem 
się pod wskazany adres.

określnik jednoznaczny p. deskrypcja określona zupełna.
określoność p. finitywność.
oksytoneza p. akcent oksytoniczny

onomatopeja - w -> klasyfikacji syntaktycznej części mowy leksem na
leżący do klasy wykrzykników o sekundarnej funkcji członu głów
nego zdania, np. Szklanka bęc na podłogę-, A on fiuu i poleciał.

operator ekspresywny - rodzaj -> operatora wyrazowego o funkcji 
ekspresywnej; -> modulant afektujący; -> wykrzyknik, np. JVo, 
bierz się do roboty!

operator impresywny - rodzaj -> operatora wyrazowego o funkcji im- 
presywnej; -» modulant afektujący; -> nakaźnik, np. Ojej, jakie to 
śliczne!

operator metatekstowy p. modulant, modalizator.

operator modyfikacji treściowej - rodzaj operatora wyrazowego. 
Może on sygnalizować stopień pewności nadawcy o prawdziwości 
tego, o czym mówi (na pewno, z pewnością, oczywiście, istotnie, 
rzeczywiście, naprawdę, przecież, prawdopodobnie, może, chyba, 
raczej, podobno, rzekomo, jakoby, niewątpliwie, koniecznie), 
może także wyrażać inne odcienie znaczeniowe (tylko, także, je
szcze, już, właśnie, zwłaszcza, przede wszystkim, szczególnie, przy
najmniej, nawet, zresztą, sam, wręcz). Zob. hasła dotyczące modu- 
lantów.

operator nawiązania międzywypowiedzeniowego - rodzaj -> opera
tora tekstowego wyrażony -> modulantem lub przyimkiem użytym 
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w funkcji sygnalizowania stosunków treściowych między wypo
wiedzeniami, np. Przyjął, że to samo dzieje się podczas ruchu u 
powietrzu',Tym samym znalazł się blisko współczesnego pojęcia 
tarcia.

operator niewyrazowy - rodzaj -> operatora tekstowego wyrażony 
szykiem, akcentem zdaniowym, np. Janek dał Kasi kwiaty wo
bec: Janek kwiaty dał Kasi wobec: Janek Kasi dał kwiaty.

operator syntaktyczny p. wskaźnik syntaktyczny.

operator tekstowy - wyraz (grupa wyrazów) interpretujący tekst wy
powiedzi, komentujący go, innymi słowy informujący o stosunku 
nadawcy do tekstu. W szkolnej gramatyce operatory tekstowe 
określane są jako wyrazy poza związkami zdania. Zob. modaliza- 
tor, modulant.

operator wyrazowy - rodzaj operatora tekstowego wyrażony mo- 
dulantem.

opozycja ekwipolentna (opozycja równorzędna) - typ opozycji fo- 
nologicznej, wyróżniony na podstawie stosunku członów. O.e. 
opiera się na przeciwieństwie dwóch cech; jedna z nich występuje 
w jednym z członów opozycji, druga zaś w drugim, np. o.e. jest 
opozycja /p/:/t/ (po - to), gdzie /p/jest wargowe, zaś /t/ przednio- 
językowo-zębowe, chodzi więc o ten sam typ cechy (miejsce arty
kulacji). Zob. opozycja gradualna, opozycja prywatywna.

opozycja fonologiczna - różnica fonetyczna, z którą w danym języku 
wiąże się różnica znaczeniowa, np. zróżnicowanie par w rodzaju 
dom - tom, bas - pas pozwala stwierdzić, że istnieje opozycja fo
nologiczna oparta na przeciwstawieniu dwóch cech artykulacyj- 
nych +dźwięczność : -dźwięczność, a pary typu tam - sam pozwa
lają przyjąć istnienie o.f. opartej na kontraście +zwarta : -zwarta.

opozycja gradualna (opozycja stopniowa) - typ -> opozycji fonolo- 
gicznej, wyróżniony na podstawie stosunku członów. O.g. opiera 
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się na tej samej cesze, która przysługuje w różnym stopniu fone
mom będącym członami opozycji, np. opozycja między /a/:/o/:/u/ 
opiera się na różnicy stopnia podniesienia tylnej części języka. 
Zob. opozycja ekwipolentna, opozycja prywatywna.

opozycja izolowana - typ -> opozycji fonologicznej, wyróżniony na 
postawie jej powtarzalności w systemie języka. O.i. realizuje się tyl
ko w jednej parze fonemów, jak ma to miejsce w przypadku opozycji 
/r/: /1/, gdzie różnica /+lateralny/: /+drżący/ nie występuje w żad
nej innej parze polskich fonemów. Zob. opozycja proporcjonalna.

opozycja jednowymiarowa - typ -> opozycji fonologicznej, wyróżnio
ny ze względu na zespół cech fonologicznych wspólnych dla czło
nów tej opozycji, tj. ze względu na podstawę porównania, występu
jącą tylko w jednej parze fonemów; np. tylko w parze /p/ : /b/ jest 
podstawa porównania, na którą składają się cechy /+zwartość/ i 
/+wargowość/, przy różnicy opartej na dźwięczności; nie ma w ję
zyku polskim drugiej pary fonemów tego typu. Zob. opozycja wie
lowymiarowa.

opozycja językowa - taki stosunek między dwiema jednostkami języ
kowymi (-> fonemami, morfemami), który opiera się na prze
ciwstawieniu funkcji pełnionych w języku przez owe jednostki, np. 
dom - tom (opozycja fonemów /d/ - /t/); bulka - bułki (opozycja lp. 
- lmn., albo wyrażona tak samo opozycja M lp. - D lp.).

opozycja morfologiczna - taki rodzaj stosunku między dwoma (lub 
więcej niż dwoma) klasami wyrazów gramatycznych, w którym 
1) różnica funkcji językowych, jakie pełni każda z tych klas, sy
gnalizowana jest za pomocą -» morfemów gramatycznych, 2) róż
nica ta jest w pełni regularna, przez co rozumiemy, że znaczenia 
wyrazów gramatycznych są sumą znaczenia leksykalnego (sygna
lizowanego -> tematem fleksyjnym) i znaczenia gramatycznego 
(sygnalizowanego przez -> morfemy fleksyjne), 3) opozycja taka 
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jest obligatoryjnie realizowana przez wszystkie wyrazy gramatycz
ne należące do klas opozycyjnych i produktywna, co znaczy, że 
obejmować będzie każdy nowy wyraz w chodzący do danej klasy, 4) 
dla ustalenia o. m. musi istnieć funkcja językowa dająca się wy o
drębnić i mająca szczegółowsze warianty (np. liczba i jej wartości 
pojedynczość vs mnogość), 5) klasy wchodzące w o.m. tw7orzą ro
dzaj zamkniętego mikrosystemu, którego elementy warunkują się 
wzajemnie, tak więc np. istnienie lp. jest warunkowane istnieniem 
lmn. i na odwrót, istnienie lmn. warunkowane jest istnieniem lp.

opozycja morfologiczna bezpośrednia - rodzaj o.m., który istnieje 
między dwoma wyrazami gramatycznymi wtedy, gdy różnica ich 
-> znaczeń gramatycznych jest różnicą wartości tej samej kate
gorii morfologicznej, np. różnica między piszę a piszesz jest przy
kładem o.m.b., ponieważ przy tożsamości wartości czasu, trybu, 
aspektu, liczby sprowadza się ona do różnicy wartości jednej kate
gorii morfologicznej - osoby. Zob. kategoria morfologiczna pośre
dnia.

opozycja morfologiczna pośrednia - rodzaj o.m., który istnieje mię
dzy dwoma -> wyrazami gramatycznymi wtedy, gdy różnica ich 
znaczeń gramatycznych oparta jest na różnicy wartości więcej niż 
jednej kategorii morfologicznej; takim rodzajem opozycji jest np. 
różnica (osoby i liczby) między piszę a piszecie - 1. os.lp. - 2. os. 
lmn., przy identycznych wartościach czasu, trybu i aspektu. Zob. 
opozycja morfologiczna bezpośrednia.

opozycja proporcjonalna - typ -> opozycji fonologicznej, wyróżniony 
ze względu na powtarzalność w systemie językowym. Różnica, 
która jest podstawą danej opozycji, musi powtarzać się w więcej 
niż jednej parze fonemów', np. opozycja fonemów dźwięcznych i 
bezdźwięcznych. Zob. opozycja izolowana.

opozycja prywatywna - typ opozycji fonologicznej wyróżniony na 
podstawie stosunku członów, w której różnica między członami ją 
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tworzącymi polega na obecności danej cechy w jednym z nich 
i nieobecności tej samej cechy w drugim, np. opozycja między /f/ 
i /v/ opiera się na tym, że fonem /v/ ma cechę dźwięczności, zaś 
fonem /f/ nie. Zob. opozycja gradualna, opozycja ekwipolentna.

opozycja równorzędna p. opozycja ekwipolenlna.
opozycja stopniowa p. opozycja gradualna.

opozycja wielowymiarowa - typ -»opozycji fonologicznej, wyróżnio
ny ze względu na zespół cech fonologicznych wspólnych dla czło
nów' tej opozycji, tj. ze względu na podstawę porównania, która 
występuje w więcej niż jednej parze opozycyjnej, np. w przypadku 
fonemów /p/ i /k/ podstawa porównania, na którą składają się ce
chy /+zwartość/ i /-dźwięczność/, powtarza się w szeregu innych 
par (/p/ i /t/, /t/ i /k/). Zob. opozycja jednowymiarowa.

orzeczenie - człon główny zdania, będący —> grupą werbalną prostą 
{czytać, widzieć, robić) lub złożoną {być lekarzem, być wysokim). 
W składni tradycyjnej definiuje się orzeczenie jako „część wypo
wiedzenia będącą podrzędnikiem związku orzekającego, którego 
nadrzędnikiem jest obecny lub domyślny podmiot”, dodając, że 
nazywa ono „zachowanie się podmiotu...” (Z. Klemensiewicz), 
ogólnie można więc semantycznie zdefiniować orzeczenie jako tę 
część zdania, która orzeka o podmiocie, przypisuje mu cechę 
(może nią być czynność, stan lub jakość) i lokalizuje podmiot w 
czasie i przestrzeni. Możliwość realizacji tych funkcji przypisuje 
się osobowym formom czasownika. Zob. orzeczenie proste, orze
czenie szeregowe, orzeczenie złożone.

orzeczenie czasownikowe p. orzeczenie proste.
orzeczenie imienne p. orzeczenie złożone, 
orzeczenie modalne p. orzeczenie złożone.

orzeczenie proste (orzeczenie czasownikowe, orzeczenie słowne) - 
orzeczenie wyrażone czasownikiem w -> formie finitywnej, np. sie
dzi, będzie biegać, pisano, myją się.

139



orzeczenie słowne p. orzeczenie proste.
orzeczenie słowno-imienne p. orzeczenie złożone.

orzeczenie szeregowe - rodzaj -> orzeczenia złożonego, w którym w 
funkcji orzecznika występuje -> szereg, np. Zbyszek był spocony 
i umazany czarną farbą-, On jest zdolny i pracowity. Za o. sz. uwa
ża się też niekiedy połączenia dwóch czasowników odnoszących 
się do tego samego podmiotu, jak w zdaniu Bilety sprzedaje i ka
suje kierowca, przyjmując, że pozycja czasowników w zdaniu 
wskazuje na ich jedność w orzekaniu o podmiocie. Tak interpretuje 
konstrukcje tego typu np. S. Jodłowski.

orzeczenie złożone (orzeczenie imienne, orzeczenie słowno-imienne) 
- rodzaj -> orzeczenia zbudowanego z formy osobowej czasownika 
być, stawać się/stać się, zostać (niektórzy autorzy dodają tu jesz
cze czasowniki okazać się, wydawać się, (po)czuć się, nazywać 
się) lub nieczasownikowego -> łącznika to, oto (czasem też inne 
wyrazy, por. S. Jodłowski) oraz ->orzecznika wyrażonego rzeczow
nikiem, zaimkiem, przymiotnikiem, liczebnikiem lub przysłów
kiem. Termin orzeczenie złożone bywa też stosowany do konstruk
cji złożonej z czasownika modalnego (musieć, powinien i in.) i 
bezokolicznika (Ona powinna pójść do lekarza), co uszczegóło
wione jest terminem orzeczenie modalne. Co do wyróżnienia tego 
typu orzeczenia nie ma pełnej zgody wśród badaczy składni i część 
z nich wyróżnione w przykładach tu podanych konstrukcje inter
pretuje jako orzeczenie proste z dopełnieniem wyrażonym bezoko
licznikiem.

orzecznik - część orzeczenia złożonego wyrażająca cechę przypi
sywaną desygnatowi podmiotu, Jan jest wysoki, Anna jest nauczy
cielką. Zob. łącznik.

orzekanie (predykacja) - przypisanie wyróżnionemu elementowi rze
czywistości jakiejś cechy wyrażonej w zdaniu czasownikiem lub 
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konstrukcją czasownikowo-imienną i będące podstawą stosunku 
między -> podmiotem (jako znakiem wyróżnionego elementu) a -> 
orzeczeniem (jako znakiem cechy ujętej w czasie). R. Grzegorczy
kowi zwraca uwagę na to, że samo przypisanie wyróżnionemu ele
mentowi jakiejś cechy nie stanowi o predykacji, która następuje 
dopiero wtedy, gdy ma miejsce „akt mentalny lub wolicjonalny” 
nadawcy - stwierdzający, żądający lub pytający. Zob. też modal
ność intencjonalna.

osoba —> kategoria gramatyczna czasowników i zaimków (tzw. osobo
wych), mająca funkcję deiktyczną (wskazującą). Funkcją kategorii 
osoby jest odniesienie treści wypowiedzenia do sytuacji mówienia 
poprzez wyrażenie relacji między uczestnikami tego, o czym się 
mówi, a uczestnikami sytuacji mówienia.

oznajmienie - wprowadzony przez Z. Klemensiewicza termin ozna
czający -> wypowiedzenie niewerbalne, a więc nie zawierające 
orzeczenia, ale dopuszczające jego wprowadzenie, np. Za dwa dni 
święto (= Za dwa dni będzie święto)', Prosto, potem w prawo w 
stronę parku (sytuacyjnie: = Pojedziemy prosto, potem skręcimy w 
prawo w stronę parku). Termin ten jest różnie traktowany, ponie
waż są rozbieżności co do zakresu konstrukcji składniowych, które 
można uznać za oznajmienia. Zob. zawiadomienia, wykrzyknie- 
nia.

oznajmienie kontekstowe - oznajmienie, którego zrozumienie przez 
odbiorcę jest uzależnione od kontekstu, np. Bez jako odpowiedź na 
pytanie Kawa ze śmietanką?

oznajmienie samoistne - oznajmienie nie wymagające kontekstu dla 
jego zrozumienia, np. Cisza! Uwaga! Roboty drogowe.



p
palatalizacja - 1. w morfonologii wymiana spółgłoski twardej na 

miękką pod wpływem następującej po niej samogłoski przedniej 
lub -> półsamogłoski UJ.

2. w gramatyce scs i historycznej nazwa procesów fonetycznych, 
które zaszły w przeszłości w prasłowiańszczyźnie (I, II i III palata
lizacja tylnojęzykowych), w polszczyźnie średniowiecznej i dialek- 
talnej (IV i V p. tylnojęzykowych).

palatalność asynchroniczna p. wymowa asynchroniczna.

para aspektowa - para czasowników o tym samym znaczeniu leksy
kalnym, różniących się jedynie wartością aspektu, np. robić - 
zrobić, pisać - napisać, kupować - kupić.

para leksykalno-aspektowa - para czasowników pozostających w sto
sunku -> motywacji słowotwórczej, różniących się -> aspektem i -> 
znaczeniem leksykalnym, np. nieść nd - przenieść 'przemieścić 
coś, niosąc' + dk.

paradygmat fleksyjny - 1. zbiór wszystkich -> form fleksyjnych dane
go leksemu (zbiór -> flektemów). Także: wzór odmiany (por. We
dług którego paradygmatu odmienia się gimnazjum?)

2. Termin ten jest używany w słowotwórstwie w sformułowaniach 
w rodzaju Formantem jest paradygmat fleksyjny rzeczownikowy i 
oznacza wówczas zbiór końcówek fleksyjnych pełniący funkcję 
formantu słowotwórczego.
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paradygmat formalny - zbiór wyrazów tekstowych, które są reali
zacjami form fleksyjnych leksemu (-> flektemów). Zob. paradyg
mat funkcjonalny.

paradygmat formalny defektyw ny -- taki -» paradygmat formalny, w 
którym brak części form fleksyjnych danego -> leksemu, których 
należałoby oczekiwać w związku z przynależnością kategorialną 
owego leksemu. Defektywny paradygmat fleksyjny mają np. rze
czowniki -> plurale i -> singulare tantum; w pierwszych brak form 
o wartości liczby pojedynczej, w drugich brak form o wartości licz
by mnogiej.

paradygmat formalny zerowy - taki -> paradygmat formalny, w 
którym wszystkie -> formy fleksyjne mają identyczną postać (w 
którym jest pełny -> synkretyzm form fleksyjnych), np. rzeczowni
ki kakadu, kiwi, atelier, przymiotniki bordo, khaki.

paradygmat funkcjonalny - zbiór flektemów danego leksemu. 
Zob. też paradygmat formalny.

paradygmat funkcjonalny niezupełny - (paradygmat funkcjonalny 
zredukowany) - mówimy, że dany leksem ma p.f.n. wtedy, gdy 
albo nie przysługuje mu któraś z kategorii fleksyjnych charakte
rystyczna dla części mowy, do której ów leksem należy (np. brak 
kategorii osoby, strony w przypadku czasownika brakować), albo 
też w paradygmacie danego leksemu brak którejś z wartości kate
gorii fleksyjnej (np. brak liczby pojedynczej w leksemach fusy, 
spodnie). Zob. paradygmat fleksyjny zupełny.

paradygmat funkcjonalny zredukowany p. paradygmat funkcjonalny niezupełny.

paradygmat funkcjonalny zupełny - mówimy, że dany -> leksem ma 
p.f.z. wówczas, gdy składające się nań -» formy fleksyjne realizują 
wszystkie wartości wszystkich kategorii fleksyjnych, jakie mogą 
przysługiwać leksemowi z racji jego przynależności do danej 
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części mowy. Tak więc dowolny leksem rzeczownikowy ma p.f.z. 
wtedy, gdy składają się nań formy sygnalizujące 7 w artości katego
rii przypadka w' obu liczbach (w sumie 14 form fleksyjnych). Zob. 
paradygmat funkcjonalny niezupełny.

paradygmat koniugacyjny analityczny - -> paradygmat fleksyjny 
charakterystyczny dla -> predykatywów' nieczasownikowych, zło
żony z analitycznych form fleksyjnych, np. brak - brak było - 
brak byłoby, brak będzie', widać - widać będzie - widać byłoby - 
widać było. Zob. paradygmat koniugacyjny syntetyczno-analityczny.

paradygmat koniugacyjny nieosobowy - -» paradygmat fleksyjny 
ograniczony do form osoby trzeciej (także bez form liczby mnogiej, 
trybu rozkazującego i strony biernej), w takich czasownikach jak 
można, świtać, dnieć, zmierzchać się, grzmieć, błyskać się.

paradygmat koniugacyjny osobowy - kompletny -> paradygmat flek
syjny czasowników.

paradygmat koniugacyjny syntetyczno-analityczny —> paradygmat 
fleksyjny charakterystyczny dla czasowników predykatywów 
czasownikowych), złożony z -> form fleksyjnych syntetycznych 
(np. siedz-ą, siedz-i) i -> form fleksyjnych analitycznych (np. bę
dzie siedzieć, będą siedziały). Zob. paradygmat koniugacyjny ana
lityczny.

paradygmat słowotwórczy - jednostka systemu słowotwórczego; 
zbiór derywatów bezpośrednio motywowanych przez ten sam wy
raz motywujący, czyli znajdujących się na tym samym -> takcie 
słowotwórczym:

informmva(ć}
inform-acj(a) 
informow-ani(e) 
inform-ator(<l>y 'ten, kto informuje' 
inform-ator(<l>}z 'to, co zawiera informacje' 
dez-informoua(ć)
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do-iriformowa(ć) 
niedo-informowa(ć} 
po-informowa(ć)

Zob. gniazdo słowotwórcze, szereg słowotwórczy, takt słowotwórczy.

paradygmatyka fleksyjna - część fleksji zajmująca się opisem 
morfologicznych wykładników -> kategorii gramatycznych.

paradygmatyka morfonologiczna (teoria altemacji) - część -> morfo- 
nologii zajmująca się opisem tych wymian głoskowych w danym 
języku, które są warunkowane morfonologicznie. Zob. altemacje 
morfonologiczne.

paradygmatyka morfotaktyczna - część -> morfotaktyki zajmująca 
się opisem typów -> morfemów w danym języku i stosunków mię
dzy nimi.

parafraza słowotwórcza (rzadko: definicja słowotwórcza) - w słowo- 
twórstwie wielowyrazowe wyrażenie (-> grupa syntaktyczna lub 
zdanie), synonimiczne z parafrazowanym -> leksemem i zawiera
jące w swym składzie wyraz uznany za motywujący, np.pracownik 
- 'ten, kto pracuje’, placyk - ’mały plac', srebrzyć - 'pokrywać 
coś srebrem'. W analizie słowotwórczej parafrazę traktuje się jako 
narzędzie weryfikacji -> derywatów, identyfikacji -> wyrazu moty
wującego, ustalania relacji znaczeniowych między derywatem a 
wyrazem motywującym. Jeśli dany leksem daje się sparafrazować, 
uznaje się go za -> wyraz motywowany. Parafraza musi spełniać 
jednak następujące warunki: a) musi być synonimiczna z parafra
zowanym leksemem, b) musi zawierać wyraz wiążący się pod 
względem formy i znaczenia z leksemem parafrazowanym, c) musi 
być wyrażeniem poprawnym (akceptowalnym) w języku polskim. 
Uwaga: podany w nawiasie termin synonimiczny - definicja sło
wotwórcza -jest obecnie rzadko już używany, ze względu na to, że 
owe wyrażenia synonimiczne z badanym leksemem nie muszą być 
definicjami sensu stricto Zob. też peryfraza słowotwórcza.
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parataksa - stosunek współrzędny między jednorodnymi składnikami 
zdania, członami grup, np. długi i mocny powróz, zdaniami skła
dowymi Siedział na ławce i czytał gazetę). Zob. hipotaksa.

parataksa p. wypowiedzenia współrzędnie złożone.
paroksytoneza p. akcent paroksytoniczny. 
partycypant p. aktant.

partykuła - w -> klasyfikacji semantycznej jeden z rodzajów -> lekse
mów synsemantycznych. W klasyfikacji gramatycznej wyodręb
niona jest klasa tzw. partykuło-przysłówków zawierająca nie
odmienne leksemy, niesamodzielne składniowo i nie mające funk
cji łączącej; m.in. są tu leksemy uważane w tradycyjnych podzia
łach za partykuły, np. nie, prawie, byle. W -> klasyfikacji syntak- 
tycznej -> leksem syntagmatyczny, składniowo niesamodzielny, 
nie pełniący funkcji łączącej, o pozycji w zdaniu uzależnionej od 
składnika, z którym wchodzi w relację (brak swobodnego szyku). 
W klasie tak zdefiniowanej wyróżnia się -> partykuły adwerbalne 
(przyczasownikowe, np. oby, niechże, czy, cóż, a nuż, no, nuże) i -> 
partykuły adnominalne (zajmujące pozycję w grupie nominal
nej, np. byle, lada, niespełna, około, ponad, tuż, zaraz). Uwaga: w 
tradycji szkolnej gramatyki partykuła odnosi się do klasy skupiają
cej dość różne elementy, w tym także morfem trybu przypuszcza
jącego -by-, którego jednak nie można uznawać za odrębny le
ksem. Jest to spadek po czasach, kiedy do partykuł włączano ele
menty językowe, z którymi nie umiano sobie poradzić w opisie gra
matycznym.

partykuła adnominalna - partykuła wchodząca w skład -> grupy 
imiennej, np. {byłe głupstwo) cię cieszy, (lada dzień) wróci, (nie
spełna miesiąc) tam był, (około dwóch tysięcy) zapłacił, (ponad 
tydzień) była w górach.

partykuła adwerbalna - partykuła odnosząca się do grupy werbalnej, 
np. oby tak się stało, niechże cię diabli wezmą!, bodaj zdechł!, czy 
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widzisz?, cóż zrobić z tym człowiekiem?, a nuż się uda, no idź 
wreszcie, nuże bierz się do roboty!

partykulo-przyslówek p. partykuła.
pasywizacja p. transformacja.

pelnoglos - w językach wschodniosłowiańskich (ros., błrs., ukr.) grupy 
-oro-, -olo-, -ere- powstałe w wyniku rozwoju ps. grup TorT, TolT, 
TerT, TelT, пр. город, молоко, берег wobec poi. gród, mleko, 
brzeg.

perfectivum tantum - czasownik mający tylko -> aspekt dokonany, 
np. ocknąć się, zgubić, zachorować, zaniemówić, okłamać. Za per
fectiva tantum uważa się ogólnie czasowniki oznaczające zmiany 
skokowe. Zob. też imperfectivum tantum.

perintegracja - proces językowy polegający na zmianie granicy mię- 
dzymorfemowej w wyrazach w wyniku powstania wtórnego po
działu, innego niż pierwotny, tj. zgodny z genezą wyrazu; np. w 
przymiotniku służebny pierwotny (zgodny z genezą) podział służ- 
eb-n(y) ustąpił na rzecz podziału służ-ebn(y), a powstały następnie 
w wyniku -> absorpcji morfologicznej nowy s sufiks zaczął być 
czynny słowotwórczo, por. ćwicz-ebny. Proces ten jest m.in. źród
łem powstawania nowych afiksów słowotwórczych. Zob. też ab
sorpcja morfologiczna.

perseweracja - w fonetyce nazywa się tak zjawisko nieco dłuższego 
utrzymywania w toku mówienia narządów mowy w pozycji charak
terystycznej dla jakiejś głoski, w czego wyniku następna artykuło
wana głoska może przejąć jedną z cech głoski poprzedzającej. Zob. 
antycypacja, upodobnienie.

perspektywa funkcjonalna zdania p. aktualne rozczłonkowanie zdania.

peryfraza słowotwórcza - wielowyrazowa konstrukcja będąca 
omówieniem znaczenia wyrazu, a nie jego sparafrazowaniem, w 
którym -> podstawa słowotwórcza nazywa cechę niedefinicyjną 
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desygnatu opisywanego wyrazu. W przeciwieństwie do parafra
zy słowotwórczej, która jest tożsama znaczeniowo z wyrazem para
frazowanym tu ów warunek tożsamości nie jest możliwy do speł
nienia. W przypadku np. rzeczownika wrzesień możliwa jest tylko 
peryfraza słowotwórcza ('miesiąc, w którym kwitną wrzosy'), 
wskazująca na cechę niedefmicyjną, wobec wrzesień 'dziewiąty 
miesiąc roku', gdzie podaję się definicyjną, choć nie wyrażoną w 
strukturze formalnej wyrazu, cechę 'dziewiąty'. Wyrazy, dla 
których nie można sformułować parafrazy słowotwórczej, a jedy
nie peryfrazę, kwalifikuje się jako tzw. -> derywaty onomazjolo- 
giczne. Zob. motywacja asocjacyjna.

pierwiastek p. morfem leksykalny.
plan treści p. płaszczyzna treści.
plan wyrażania p. płaszczyzna wyrażenia.

plozja - druga faza artykulacji spółgłosek zwarto-wybuchowych, w 
której trwa całkowite zwarcie narządów mowy powodujące zablo
kowanie -> kanału głosowego i wzrost ciśnienia powietrza za miej
scem zwarcia. Zob. eksplozja, implozja.

plurale tantum - rzeczownik mający paradygmat fleksyjny defek- 
tywny, pozbawiony form liczby pojedynczej, np. spodnie, drzwi. 
Zob. singulare tantum.

plnsquamperfectnm p. czas zaprzeszły
płaszczyzna formalna p. płaszczyzna wyrażenia.
płaszczyzna formalno-syntaktyczna p. płaszczyzna wyrażenia.
płaszczyzna reprezentacji p. płaszczyzna wyrażenia, 
płaszczyzna semantyczna p. płaszczyzna treści, 
płaszczyzna strukturalna p. płaszczyzna wyrażenia.

płaszczyzna treści (płaszczyzna semantyczna, plan treści) - strona 
znaczeniowa wyrażeń językowych, abstrakcyjny poziom sensów. 
Zob. płaszczyzna wyrażenia.

płaszczyzna wyrażenia (płaszczyzna reprezentacji, płaszczyzna for
malna, płaszczyzna formalno-syntaktyczna, płaszczyzna struktu
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ralna, plan wyrażania) - strona dźwiękowa (wtórnie graficzna) i 
formalna tekstu; poziom realnego tekstu, będącego zbiorem struk
tur językowych (morfologicznych, syntaktycznych), które są reali
zacjami abstrakcyjnych struktur semantycznych, reprezentantami 
sensów (znaczeń). W składni semantycznej w' tej płaszczyźnie 
funkcjonują wykładniki -> argumentów, -> predykatów, -> PSPA i 
-> zdań - wyrażenia argumentowe, wyrażenia predykatywne, 
PWPA, wyrażenia zdaniowe. Zob. płaszczyzna treści.

podmiot - składnik zdania konotowany (zob. konotacja) przez czasow
nik i pozostający z nim w stosunku -» akomodacji dwustronnej. W 
składni tradycyjnej podmiotem nazywa się nadrzędną część zdania 
(tylko określaną ale niczego nie określającą), która informuje o 
tym, kto lub co wykonuje czynność (znajduje się w jakimś stanie), 
albo jako znak przedmiotu, czyli tego, komu (czemu) mówiący 
przysądza istnienie i przypisuje jakąś cechę scharakteryzowaną 
czasowo. W kwestii tego, co można uważać za podmiot daje się 
zauważyć pewne różnice. I tak niektórzy badacze są skłonni za 
podmiot uznawać tylko -> grupę nominalną w mianowniku, inni 
każdy wyraz zdolny stanąć w pozycji podmiotu zdania, np. bezoko
licznik (Żyć nie jest łatwo = życie nie jest łatwe).

podmiot domyślny - tradycyjny termin, którym określa się podmiot 
niewyrażony odrębnym składnikiem zdania, ale sygnalizowany (w 
składni S. Jodłowskiego - podmiot konotowany) końcówką oso
bową czasownika będącego orzeczeniem, np. Zbliżyłem się do sto
łu...', Skąd wziąłeś resztę?

podmiot gramatyczny - tradycyjna nazwa -> podmiotu wyrażonego 
rzeczownikiem w mianowniku.

podmiot konotowany p. podmiot domyślny.

podmiot logiczny - tradycyjna, choć nie w iadomo, czym uzasadniona, 
nazwa -> podmiotu wyrażonego dopełniaczem w zdaniach, w któ
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rych orzeczeniem jest czasownik oznaczający ograniczenie czegoś 
pod względem ilości lub brak czegoś, np. Od poprzedniego spisu 
ubyło u’ Polsce ludności', Zostało niewiele cltleba; Brakuje mu 
pieniędzy.

podmiot szerego>vy - podmiotu wyrażony przez co najmniej dwa wy
razy połączone współrzędnie, np. Konie, ludzie, orły, armaty dniem 
i nocą płyną', Jan z Pawiem pobiegli do sklepu (= Jan i Paweł...}.

podrzędnik p. człon określany, grupa składniowa.
podstawa porównania p. opozycja jednowymiarowa.

podstawa słowotwórcza - 1. -> wyraz motywujący, np. robota w sto
sunku do robotnik, biegać w stosunku do biegacz, czerwony w sto
sunku do czerwień.
2. obecnie rzadko: -> temat słowotwórczy.

podstawowa reprezentacja fonemu p. allofon główny, 
podstawowa reprezentacja morfemu p. allomorfgłówny.

podstawowa struktura predykatowo-argumentowa (PSPA) - w 
składni semantycznej SPA będąca składnikiem -> zdania elemen
tarnego, charakteryzująca się tym, że jej składniki (-> predykat i -> 
argumenty) są semantycznie niepochodne, tj. argumentami mogą 
być -> zaimki wskazujące, zaimki 1. i 2. os. oraz -> imiona wła
sne, natomiast za predykaty niepochodne uznaje się wy rażenia for
malnie proste: np. bieg- (biec}, pisz- (pisać} wobec złożonych ivy- 
bieg- (wy-biec = ’opuścić pewne miejsce, biegnąc’).

podstawowe wyrażenie predykatowo-argumentowe (PWPA) - w 
składni semantycznej reprezentacja powierzchniowa -> PSPA. 
Zob. też płaszczyzna wy rażenia.

podstawowy ciąg imienny - w składni semantycznej uporządkowany 
linearnie ciąg złożony z -> członu konstytutywnego -> grupy 
imiennej i jednoleksemowych składników uzupełniających (przy
miotników) oraz wykładników -> referencji i oceny ilościowej (po- 
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jedynczość vs mnogość referenta), np. tamte zniszczone książki 
(trzeba oddać do introligatora).

podstawowy wariant morfemu p. allomorf główny.
positivus p. stopień równy.

postawa (szczyt) - w artykulacji głoski moment, w którym narządy 
mowy osiągnęły pozycję potrzebną do artykułowania danej głoski i 
następuje jej wymówienie. Zob. nastawa, odstawa.

postawa stylizacyjna mówiącego - w klasyfikacji części mowy S. Jo
dłowskiego jedno z kryteriów klasyfikacyjnych oparte na postawie 
nadawcy wobec zjawisk rzeczywistości pozajęzykowej. W tym uję
ciu wyraz oprócz -> znaczenia leksykalnego wyraża też jedną z 
trzech postaw: impresywną (działanie na odbiorcę, tu np. nakaźni- 
ki nuże! no!), ekspresywną (wyrażanie emocji nadawcy, np. wy
krzykniki ach! niestety!), lub denotującą (symboliczną, tu np. rze
czownik, czasownik, przymiotnik).

postfiks —> morfem afiksalny stojący w strukturze leksemu po -> 
morfemach fleksyjnych. W języku polskim postfiksami są: się - 
podpisała się, -ś - ktoś (kogoś, komuś,..!), -kolwiek - ktokolwiek 
(kogokolwiek, komukolwiek...).

postpozycja - pozycja jakiegoś elementu językowego po innym, np. 
pozycja przydawki po określanym rzeczowniku (dom wysoki). Zob. 
prepozycja.

postulat p. zdanie postulatywne.
powiadomienia p. modalność intencjonalna.

pozycja mocna jeru -- położenie jeru w sylabie poprzedzającej sylabę z 
jerem słabym. Zob. jer miękki, jer twardy, pozycja słaba jeru, wo- 
kalizacjajerów.

pozycja słaba jeru - położenie jeru w -> wygłosie wyrazu, w sylabie 
następującej po sylabie z pełną samogłoską oraz w sylabie nastę
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pującej po sylabie z jerem mocnym. Zob. jer miękki, jer twardy, po
zycja mocna jeru, wokalizacja jerów.

półsamogloska (samogłoska niezgłoskotwórcza, samogłoska niesyla- 
biczna, rzadziej: półspółgłoska) - głoska mająca artykulacyjne ce
chy samogłosek, tzn. brak zwarcia lub szczeliny w kanale głoso
wym oraz zwarcie wiązadeł głosowych, natomiast nie mająca zdol
ności bycia centrum -> sylaby. Taką samogłoską w języku polskim 
jest tzw. [u] niesylabiczne, ortogr. ł oraz [i] niesylabiczne ortogr. j i 
ich warianty unosowione. Artykulacyjnie pierwsza z nich jest bli
ska samogłosce [i] - różnica polega na obojętnym układzie warg w 
artykulacji [j], druga samogłosce [u] (różnica sprowadza się do 
braku zaokrąglenia wargowego istotnego dla samogłoski [u], 

półspółgłoska p. półsamogloska.
praeteritum p. czas przeszły złożony.
predykacja p. orzekanie.

predykat - w składni semantycznej termin ten oznacza właściwość 
(cechę) przedmiotu wyróżnionego. Na płaszczyźnie językowej pre
dykatowi odpowiada jego językowy korelat (znak) nazywany też za 
pomocą terminów: -> wyrażenie predykatywne, nazwa predyka- 
tywna, znak predykatywny. Cechą charakterystyczną predykatów 
jest też otwieranie miejsc (pozycji) dla argumentów (implikowanie 
argumentów). Zob. też argument.

predykat czteroargumentowy —> predykat implikujący cztery -> ar
gumenty, będący konstytutywnym składnikiem PSPA typu/x,y, 
w, z), realizującej się np. w -> wyrażeniu zdaniowym Michał wy
mienił z Andrzejem kasetę na płytę. Zob. implikacja.

predykat dwuargumentowy---- > predykat implikujący dwa —> argu
menty, będący konstytutywnym składnikiem PSPA typuy(.r, y), 
realizującej się np. w -> wyrażeniu zdaniowym Piotr kocha Annę. 
Zob. implikacja.
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predykat jądrowy - w składni semantycznej w wyrażeniach z -> pre
dykatami wyższego rzędu ta część wyrażenia zdaniowego, w 
której zawiera się predykat nadrzędny wobec innych predykatów' 
użytych w' tym wyrażeniu.

predykat jednoargumentowy---- > predykat implikujący jeden -> ar
gument, będący konstytutywnym składnikiem —> PSPA typu j[x), 
realizującej się np. w wyrażeniu zdaniowym Paweł śpi. Zob. impli
kacja.

predykat pierwszego rzędu - w składni semantycznej -> predykat, 
który implikuje tylko -» argumenty przedmiotowe. Zob. predykat 
wyższego rzędu, implikacja.

predykat relacyjny złożony - w składni semantycznej struktura, 
która powstała w wyniku wchłonięcia przez predykat prosty części 
argumentów z wyjątkiem tego, który w zdaniu zostaje umieszczo
ny w części tematycznej zdania; sam p.r.z. stanowi remat owego 
zdania, np. -> predykat dwuargumentowy żen- się (X żeni się z Z) 
może być podstawą operacji polegającej na wprowadzeniu jako -> 
tematu zdania drugiego argumentu (y), sam zaś wespół z argumen
tem pierwszym zajmuje pozycję rematu, co w odpowiednim -> wy
rażeniu zdaniowym realizuje się T= Z Elą R= żeni się Tomek. Przy 
tematyzacji argumentu pierwszego odpowiednie wyrażenie zda
niowe przyjmie postać: T= Tomek R= żeni się z Elą.

predykat trójargumentowy - predykat implikujący trzy argumen
ty, będący konstytutywnym PSPA typu/j.r, y, z), realizującej się 
np. w wyrażeniu zdaniowym Ewa sprzedała Basi torebkę. Zob. 
implikacja.

predykat wewnętrzny —> predykat znajdujący się wewnątrz -> argu
mentu nieprzedmiotowego, np. Olek zdecydował, że wyjedzie nad 
morze, gdzie zdecydowa- się jest -> predykatem jądrowym impli
kującym (zob. implikacja) jeden -»argument przedmiotowy' (Olek-) 
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i jeden nieprzedmiotowy zrealizowany tu przez predykat wewnę
trzny (wyjech-).

predykat wyższego rzędu - w składni semantycznej -> predykat im
plikujący -» argumenty nieprzedmiotowe. Zob. predykat pierwsze
go rzędu, implikacja.

predykatyw - w -> syntaktycznej klasyfikacji części mowy termin po
czątkowo (GWJP Morfologia 1984) nazywający klasę -> leksemów 
o prymamej funkcji członu głównego w -> wyrażeniu zdanio
wym i obejmującej dwie podklasy: czasowniki i predykatywy nie- 
czasownikowe (np. trzeba, można, niepodobna, wiadomo, szkoda, 
żal). W wydaniu II GWJP (Morfologia 1998) termin ten odnosi się 
tylko do wcześniejszych predykatywów nieczasownikowych i opo
nuje z terminem czasowniki właściwe, nadrzędnym zaś terminem, 
odnoszącym się do całej klasy leksemów o prymamej funkcji czło
nu głównego wyrażenia zdaniowego, jest termin czasownik.

predykatyw nieczasownikowy - w -> syntaktycznej klasyfikacji czę
ści (GłPJP Morfologia 1984) r. podklasa -> predykatywów (obok 
predykatywów czasownikowych) skupiająca leksemy o fleksji wy
łącznie analitycznej (w przeciwieństwie do czasowników, które 
mają fleksję syntetyczno-analityczną), w rodzaju trzeba, można, 
wolno, warto, wiadomo, widać, czuć, słychać, poznać (że), szkoda, 
żal, wstyd,pora, oraz tzw. osobowe predykatywy nieczasownikowe 
w typu rad, wart, ciekaw, godzien, pewien, gotów, pełen i in. 
Wspólną funkcją tych leksemów jest funkcja-> członu głównego w 
-> wyrażeniu zdaniowym. Por. też czasownik niewłaściwy, czasow
nik niefleksyjny, predykatyw.

predykatyw nieosobowy - predykatyw nie mający kategorii grama
tycznej osoby.

predykatyw osobowy - termin odnoszący się do nielicznej grupy pre
dykatywów' (-> predykatywów nieczasownikowych), mających od
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mianę przez osoby. Do grupy tej należą: rad, kontent, wart, cie
kaw, godzien, gotów, pełen, pewien, łaskaw, syt, świadom, wesół, 
zdrów.

prefiks (przedrostek)---- > morfem gramatyczny zajmujący w struktu
rze -> leksemu pozycję przed -> morfemem rdzennym, prze-biec, 
anty-korozyjny, dez-informować, naj-gorzej.

prefiksacja p. dcrywacja afiksalna.

prejotacja - zjawisko fonetyczne, które polega na wymawianiu półsa- 
mogłoski [j] przed nagłosową samogłoską. Występowało w pra
słowiańskim przed samogłoskami przednimi. Jego ślady dają się 
obserwować jeszcze w gwarowych formach niektórych imion, np. 
Jadam (Adam).

prepozycja - 1. pozycja jakiegoś elementu językowego przed innym 
elementem.
2. inna nazwa przyimka.

produktywność formantu - zdolność formantu słowotwórczego do 
tworzenia nowych -> derywatów; stopień wykorzystania formantu 
określany na podstawie liczby derywatów, w których występuje on 
w danym czasie.

proklityka - wyraz (na ogół przyimek, modulant nie), który nie ma 
własnego akcentu, natomiast tworzy zestrój akcentowy z innym wy
razem, następującym po nim w ciągu wypowiedzi. Zob. enklityka.

pronominalizacja - zjawisko w? składni polegające na użyciu zaimka, 
którym zastępuje się składnik już wcześniej wyrażony, np. Siedząc 
dzieje polskiej ortografii, nietrudno zauważyć, że dyskusje jej do
tyczące pojawiają się okresowo. Główną ich przyczyną są oczywi
ście niedostatki... Zob. też anafora.

proparoksytoneza p. akcent proparoksytoniczny.
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propozycja (składnik propozycjonalny, dictum, składnik dyktalny, 
struktura predykatowo-argumentowa) -- w składni semantycznej 
tak określa się składnik struktury semantycznej zdania, opisujący 
stan rzeczy w rzeczywistości pozajęzykowej.

prymarna postać wyrażenia predykatowo-argumentowego p. wyrażenie predykatowo- 
argumcntowe prymarne.

prymarna postać wyrażenia predykatywnego p. wyrażenie predykatywne formalnie 
podstawowe.

przeciwfaktywność p. (aktywność.
przedrostek p. prefiks.

przegłos lechicki - proces fonetyczny, który zaszedł przed wiekiem X 
w grupie dialektów słowiańskich, polegający na przejściu [e] (jat') 
po spółgłoskach miękkich a przed przedniojęzykowymi twardymi 
w [’a], por. ps. vera, veré i poi. wierzyć - wiara.

przegłos polski - proces fonetyczny, który zaszedł przed XI w., pole
gający na przejściu samogłoski [e], występującej po spółgłoskach 
miękkich a przed spółgłoskami przedniojęzykowymi twardymi [t], 
[d], [s], [z], [n], [ł], [r]) w ['o], por. ps. nesti, nesą i poi. nieść - 
niosę.

przestawka p. metateza.

przydawka - podrzędny, określający człon -> grupy nominalnej. Tra
dycyjnie przydawkę definiuje się jako każde określenie rzeczowni
ka w zdaniu wyrażone przymiotnikiem, imiesłowem przymiotni
kowym, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym, liczebnikiem, 
o które można zapytać jaki? {-a, -e), czyj? {-a, -e), który? (-a, -e), 
ile? związane z określanym rzeczownikiem na zasadzie -> związku 
zgody, rządu lub -> przynależności. W podręcznikach składni 
Przydawki dzieli ze względu na sposób ich wyrażenia (wg części 
mowy - przydawka przymiotna, zaimkowa, rzeczowna itd.) i typ 
stosunku znaczeniowego między przydawką w7 wyrazem określa
nym. Zob. dalej hasła dot. poszczególnych typów' p.
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przydawka bezokolicznikowa - przydawka wyrażona bezokoliczni
kiem, pora iść, Trafiła mu się okazja pojechać na wycieczkę do 
Francji.

przydawka dopełniaczom a p. przydawka rzeczowna.

przydawka dopełniająca - w składni Z. Klemensiewicza rodzaj Przy
dawki określającej rzeczownik odczasownikowy będący -> nazwą 
czynności lub stanu, lub rzeczownik odprzymiotnikowy będący -> 
nazwą cechy, czytanie książek, podobieństwo do rodziców (por. 
czytać książki, być podobnym do rodziców, gdzie odnośne rze
czowniki są dopełnieniami). Zob. przydawka okolicznościowa, 
przydawka podmiotowa.

przydawka dopowiadająca - znaczeniowy typ przydawki dodatkowo 
uzupełniającej charakterystykę przedmiotu nazwanego przez rze
czownik o wyznaczonym już zakresie: Po obu stronach wznoszącej 
się nieco ku górze ulicy ciągnęły się nieduże domki, piętrowe 
przeważnie i ubogie, poznaczone licznymi śladami niedawnej 
wojny. Sobieski, urodzony kawalerzysta, nauczył się tam opero
wać piechotą. Żył tam Archimedes, człowiek łączący w sobie za
interesowania fizyka, astronoma i matematyka. Zob. przydawka 
wyodrębniająca.

przydawka imiesłowowa p. przydawka przymiotna, 
przydawka liczebnikowa p. przydawka przymiotna.

przydawka okolicznościowa - w składni Z. Klemensiewicza rodzaj 
przydawki przy rzeczowniku odczasownikowym (-> nazwa czyn
ności), chodzenie ulicami, słuchanie w milczeniu (por. chodzić 
ulicami, słuchać w milczeniu), odprzymiotnikowym (-» nazwa ce
chy), szerokość na palec (por. szeroki na palec), albo przy rze
czowniku słowotwórczo niepochodnym, o ile można użyć w sto
sunku do niej pytania o Okolicznik, dom nad jeziorem (gdzie?), 
droga do lasu (dokąd?). Zob. przydawka dopełniająca, przydawka 
podmiotowa.
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przydawka orzekająca p. przydawka predykaty wna.

przydawka podmiotowa - w składni Z. Klemensiewicza rodzaj Przy
dawki przy rzeczowniku odczasownikowym (-» nazwa czynności 
lub stanu), która oznacza wykonawcę czynności lub nosiciela sta
nu, wschód słońca, choroba ojca (por. słońce wschodzi, ojciec 
choruje). Zob. przydawka dopełniająca, przydawka okolicznościo
wa.

przydawka predykatywna (przydawka orzekająca) - w składni Z. 
Klemensiewicza typ przydawki określającej rzeczownik i jedno
cześnie orzekającej o istnieniu, Dziecko, chore, drżało z zimna (= 
'dziecko było chore' i 'dziecko drżało z zimna'). Z. Klemensiewicz 
jako cechy przydawki orzekającej wymienia oddalenie w zdaniu od 
wyrazu określanego, a w wypowiedzi mówionej sygnalizowanie jej 
pauzą i opadającą intonację, wreszcie możliwość zamiany p.p. i jej 
ewentualnych określeń na -> zdanie współrzędne -> włączne lub na 
-> zdanie podrzędne czasowe lub przydawkowe.

przydawka przyimkowa p. przydawka rzeczowna.

przydawka przymiotna - przydawka wyrażona przymiotnikiem (za
imkiem przymiotnym), liczebnikiem (głównym od jeden do cztery 
lub porządkowym), imiesłowem odmiennym i pozostająca z rze
czownikiem określanym w -» związku zgody, duża dokładność, ta 
informacja, druga potęga, skonstruowana maszyna, poruszające 
się planety. Niektórzy autorzy (np. S. Jodłowski) używają szcze- 
gółowszych terminów: p. zaimkowa, p. imiesłowowa, p. liczebni
kowa.

przydawka przysłówkowa - przydawka przy rzeczowniku odczasow
nikowym o znaczeniu nazw}' czynności lub stanu wyrażona przy
słówkiem, bieganie boso, mówienie głośno.

przydawka rzeczowna - przydawka wyrażona rzeczownikiem, który 
może pozostawać z wyrazem w określanym w związku zgody (w
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zakresie przypadka i liczby, wagon cysterna, siostra przełożona, 
król Jan Kazimierz)', w -> związku rządu (w dopełniaczu, celowni
ku lub narzędniku, widmo pierwiastka, Piszą, drukują, wołają o 
odnowienie pomnika Staszicowi...', rzut dyskiem, zajmowanie się 
gośćmi). Przydawka wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu 
bywa w podręcznikach kwalifikowana odrębnie jako tzw. przydaw
ka dopełniaczowa. Do przydawek rzeczownych należy też przy
dawka przyimkowa, zazwyczaj w podręcznikach wyodrębniana 
jako osobny (pod)rodzaj przydawki. Z określanym rzeczownikiem 
pozostaje ona w związku przynależności, dół na kartofle, rozmowa 
z kierowcą, klatka z kanarkiem.

przydawka wyodrębniająca - znaczeniowy typ przydawki, która 
wyodrębnia -> desygnat rzeczownika poprzez wyznaczenie zakresu 
określanego wyrazu, Zapewne ucieszę Panią wiadomością, że 
wśród turystów karmiących gołębie przeważają gości z NRF. Być 
synem człowieka pochowanego w Panteonie. Zob. przydawka do
powiadająca.

przydawka zaimkowa p. przydawka przymiotna.
przydech p. aspiracja.

przyimek - w -> klasyfikacji semantycznej leksem synsemantyczny, 
czyli niesamodzielny znaczeniowo. W -> klasyfikacji gramatycznej 
leksem nieodmienny o funkcji łączącej i wymagający określonego 
przypadka. W klasyfikacji syntaktycznej -» leksem syntagma- 
tyczny, składniowo niesamodzielny, należący do klasy -> konekto- 
rów, będący wskaźnikiem zależności składniowej -> grupy imien
nej.

przymiotnik - w klasyfikacji semantycznej -> leksem autoseman- 
tyczny, symboliczny, nazywający cechę przedmiotu. W -> klasyfi
kacji gramatycznej leksem odmienny przez przypadek, rodzaj i 
liczbę. W tej klasie umieszcza Saloni też tradycyjne imiesłowy 
przymiotnikowe, nie uznając ich za składniki fleksyjnego paradyg
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matu czasownika oraz przysłówki odprzymiotnikowe na -o, -e, 
uznając je za zneutralizowane pod względem kategorii przypadka, 
liczby i rodzaju formy gramatyczne przymiotników. W -> klasyfi
kacji syntaktycznej -> leksem syntagmatyczny, składniowo samo
dzielny, akomodowany, ale sam nieakomodujący podrzędnik w 

grupie imiennej.
przymiotnik absolutny p. przymiotnik niestopniowalny.

przymiotnik czynnościowy - przymiotnik odczasownikowy oznacza
jący stałe wykonywanie przez podmiot czynności nazywanej w te
macie słowotwórczym lub podleganie jej: wędrowny ptak 'taki, 
który wędruje', najemny robotnik 'taki, którego najęto'.

przymiotnik czynnościowy agentywny - rodzaj —> przymiotnika 
czynnościowego wyodrębniony ze względu na czynną (w stosunku 
do czynności) rolę desygnatu rzeczownika określanego przez przy
miotnik, uważny uczeń 'taki, który uważa' w opozycji do relacji 
wyrażanej przez -> przymiotnik czynnościowy bierny.

przymiotnik czynnościowy bierny - rodzaj -4 przymiotnika czynnoś
ciowego wyodrębniony ze względu na to, że desygnat rzeczownika 
określanego przez taki przymiotnik jest w stosunku do czynności 
nazwanej przez temat słowotwórczy przymiotnika jej obiektem, 
umowny termin 'taki, który został umówiony', oprawny tom 'taki, 
który został oprawiony', woda pitna 'którą można pić'. Zob. przy- 
miotnk habitualny.

przymiotnik czynnościowy rezultatywny - rodzaj rodzaj -> przy
miotnika czynnościowego oznaczającego stan wytworzony na sku
tek czynności nazywanej przez temat słowotwórczy: skamieniały 
'taki, który skamieniał', opuchły 'taki, który opuchł'.

przymiotnik ekspresywny - przymiotnik odprzymiotnikowy, bliski 
znaczeniowo -» intensivom przymiotnikowym, w którym formant 
pełni -» funkcję modyfikacyjnąi nadaje derywatowi nacechowanie 
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emocjonalne pozytywne, prze-inil(y) prze-zacn(y) mal-utk(i), 
nowi-uśk(i).

przymiotnik gradacyjny - przymiotnik odprzymiotnikowy oznacza
jący cechę o intensywności większej lub mniejszej niż ta, którą na
zywa przymiotnik motywujący, np. biel-szly) 'bardziej biały', biel
utki) 'bardzo biały', bial-aw(y) 'niezupełnie biały', glup-aw(y) 
'nieco głupi'. Termin obejmuje więc swym zakresem formy stop
nia -> deminutiva przymiotnikowe i intensiva przymiotnikowe.

przymiotnik habitualny - rodzaj -» przymiotnika predyspozycyjnego 
oznaczający skłonność do bycia -> subiektem czynności nazywa
nej przez -> podstawę słowotwórczą, np. lam-liw(y) 'taki, który ła
two się łamie', krzyk-Uw(y) 'taki, który jest skłonny krzyczeć', do- 
myśl-n(y) 'taki, który łatwo się domyśla', ustęp-liw(y) 'taki, który 
stale (często) ustępuje', podejrz-liw(y) 'taki, który stale kogoś po
dejrzewa o coś'. Zob. też przymiotnik kwantytatywny, przymiotnik 
oceniający, przymiotnik potencjalny.

przymiotnik intensywnościowy p. przymiotnik kwantytatywny. 
przymiotnik intensywny p. intensivum przymiotnikowe.

przymiotnik jakościowy - przymiotnik odrzeczownikowy o -> muta
cyjnej funkcji formantu, wyrażający oprócz relacji między 
przedmiotami (zob. przymiotnik relacyjny), także jakąś cechę cha
rakterystyczną przedmiotu, którego nazwą jest określany przez ten 
przymiotnik rzeczownik, np.patyk-owat(a) sylwetka 'sylwetka po
dobna do patyka', socz-yst(y) owoc owoc mający dużo soku'. Ce
cha ta widoczna jest w parafrazach przymiotników i daje się zwer
balizować poprzez wyrażenia 'podobny do', 'dużo'.

przymiotnik kwantytatywny (przymiotnik intensywnościowy) - ro
dzaj -> przymiotnika predyspozycyjnego, w którego strukturze 
znaczeniowej sygnalizowane jest znaczenie 'dużo', 'mocno' jako 
cecha tego, co nazywa -> podstawa słowotwórcza, np. kosztow-n(y) 
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podarunek podarunek, który dużo kosztuje’, pracow-it(y) uczeń 
'uczeń, który dużo pracuje'. Zob. też przymiotnik habitualny, przy
miotnik oceniający, przymiotnik potencjalny.

przymiotnik możliwościowy bierny p. przy miotnik potencjalny.

przymiotnik negacyjny (przymiotnik zaprzeczony) - przymiotnik od- 
przymiotnikowy, w którym formant sygnalizuje zaprzeczenie ce
chy nazywanej przez -> podstawę słowotwórczą, np. nie-dobr(y), 
nie-zdrow(y\ bez-barwn(y\ a-moraln(y\ ir-racjonaln(y), attty- 
społeczn(y).

przymiotnik niepredyspozycyjny - przymiotnik odczasownikowy 
bezpośrednio nazywający cechę, która polega na wykonywaniu 
czynności lub podleganiu czynności, stanowi lub procesowi, 
względnie będącą rezultatem czynności, np. szkod-liw(y) pokarm 
'taki, który szkodzi', środek zapobieg-awcz(y) 'taki, który zapo
biega', ziemia upraw-n(a), or-n(a) 'taka, którą się uprawia, orze', 
elementgrzej-n(y) 'taki, który grzeje'. Zob. przymiotnik predyspo- 
zycyjny.

przymiotnik niestopniowalny (przymiotnik absolutny) - przymiotnik 
nie mający kategorii -> stopnia, nazywa bowiem cechę nie wystę
pującą w różnym natężeniu (np. martwy, żywy, drewniany, bielu- 
teńki). Zob. przymiotnik stopniowalny.

przymiotnik oceniający - rodzaj przymiotnika predyspozycyjnego, 
w którego znaczeniu zawiera się składnik dobrze' jako ocena 
tego, co nazywa podstawa słowotwórcza, np. wid-n(y) pokój, 
'taki, w którym dobrze wszystko widać'. Zob. też przymiotnik ha
bitualny, przymiotnik kwantytatywny, przymiotnik potencjalny.

przymiotnik potencjalny (przymiotnik skłonnościowy) - rodzaj -► 
przymiotnika predyspozycyjnego wyrażający skłonność desygnatu 
rzeczownika określanego do podlegania czynności lub stanowi na
zwanemu w -> podstawie słowotwórczej (przymiotnik potencjalny 
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a. możliwościowy bierny), rzadziej skłonność do wykonywania 
czynności (przymiotnik potencjalny czynny), np. niedościg-ł(y) 
wzór taki, którego nie można doścignąć', waluta wymieni-aln(a) 
taka, którą można wymienić w banku', lokal mieszk-aln(y) 'taki, 

w którym można mieszkać, wobec rozpuszcz-aln(a) substancja 
'taka, która łatwo się rozpuszcza', niezdecydow-an(y) człowiek 
taki, który nie może się zdecydować'. Zob. przymiotnik habitual- 

ny, przymiotnik kwantytatywny, przymiotnik oceniający.

przymiotnik potencjalny czynny p. przymiotnik potencjalny.

przymiotnik predyspozycyjny (przymiotnik skłonnościowy) - przy
miotnik odczasownikowy informujący o skłonności desygnatu 
rzeczownika określanego tym przymiotnikiem do wykonywania ja
kiejś czynności, podlegania jej lub stanowi nazywanym przez -> 
podstawę słowotwórczą. Zob. przymiotnik habitualny, przymiotnik 
kwantytatywny, przymiotnik oceniający, przymiotnik potencjalny.

przymiotnik relacyjny - przymiotnik odrzeczownikowy wyrażający 
przy określanym przezeń rzeczowniku relację znaczeniową między 
przedmiotem nazywanym tym rzeczownikiem a przedmiotem na
zywanym przez rzeczownik motywujący ów przymiotnik, np. zupa 
pomidor-ow(a) 'zupa z pomidorów', budynek szkol-n(y) 'budynek 
szkoły'. Zob. przymiotnik jakościowy.

przymiotnik skłonnościowy p. przymiotnik predyspozycyjny.

przymiotnik stopniowalny (przymiotnik względny) - przymiotnik 
mający kategorię -> stopnia. Zob. przymiotnik niestopniowalny.

przymiotnik względny p. przymiotnik stopniowalny, 
przymiotnik zaprzeczony p. przymiotnik ncgacyjny.

przymiotniki wspólpodstawowe - przymiotniki derywowane od tej 
samej -> podstawy słowotwórczej różnymi -> formantami i mające 
(choć nie zawsze) różne znaczenia, np. kanuen-n(y) 'taki, który' 
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jest zrobiony z kamienia' (kamienny pomnik} - kamien-ist(yj taki, 
który jest pełen kamieni' (kamienisty brzeg}, cen-n(y) 'taki, który 
ma wy soką cenę' (cenny pierścionek} - cen-ow(y) 'taki, który wią
że się z ceną/cenami' (operacja cenowa), przymiot-n(yj przy- 
miotnik-ow(y) taki, który wiąże się z przymiotnikiem' (np. zaimek 
przymiotny a. zaimek przymiotnikowy).

przypadek---- > kategoria morfologiczna imienna o —> funkcji teksto
wej, polegającej na sygnalizowaniu zależności składniowych -» 
grupy imiennej wobec czasownika oraz zależności składniowych 
wewnątrz grupy imiennej.

przypadek analityczny —> forma gramatyczna złożona z dwóch -> 
wyrazów tekstowych, w której wykładnikiem wartości przypadka 
jest jednocześnie przyimek i końcówka fleksyjna, do dom-u, w 
park-u. W języku polskim przypadkiem zawsze analitycznym jest 
miejscownik. Zob. przypadek syntetyczny.

przypadek gramatyczny - w teorii przypadków J. Kuryłowicza, opar
tej na rozróżnieniu -> funkcji prymarnych i -> sekundarnych przy
padków rzeczownika oraz funkcji gramatycznej (tekstowej) i funk
cji semantycznej (nominatywnej) form przypadkowych, przypa
dek, który prymamie pełni tylko funkcję tekstową, będąc sygna
lizatorem stosunków syntaktycznych w grupie składniowej. Takim 
przypadkiem jest w tej teorii mianownik, biernik i dopełniacz. Se- 
kundarnie przypadki gramatyczne mogą pełnić też -> funkcję no- 
minatywną, np. jest tak w przypadku dopełniacza cząstkowego 
(partytywnego) w użyciach typu Przynieś mi chleba, a także dopeł
niacza posiadacza w użyciach w rodzaju dom ojca. Zob. przypadek 
konkretny.

przypadek konkretny - w teorii przypadków J. Kuryłowicza taki 
przypadek, który prymarnie pełni -> funkcję semantyczną (nomi- 
natywną), np. zabić nożem (narzędzie). Przypadkiem konkretnym 
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jest celownik, narzędnik, miejscownik oraz analityczne formy 
przypadków'. Sekundama -> funkcja tekstowa przypadków kon
kretnych realizuje się wówczas, gdy dany przypadek jest wymuszo
ny wymaganiami składniowymi —> członu nadrzędnego, np. przy
glądać się komuś, czemuś, rządzić czymś, mówić o czymś. Zob. 
przypadek gramatyczny.

przypadek niezależny - w tradycji gramatycznej tak określa się mia
nownik jako przypadek podmiotu, a więc „niezależnego” składni
ka zdania, w opozycji do pozostałych przypadków. Nowsze opisy 
składniowe wskazują na to, że mianownik nie jest niezależnym 
przypadkiem w tradycyjnym sensie, ponieważ między podmiotem 
a orzeczeniem istnieje dwustronna zależność formalno-gramatycz- 
na. W takim ujęciu podział na przypadek niezależny i przypadki 
zależne traci rację bytu.

przypadek syntetyczny - forma gramatyczna złożona z jednego -> 
wyrazu tekstowego, w której wykładnikiem wartości przypadka 
jest końcówka fleksyjna. Zob. przypadek analityczny.

przypadki zależne - w tradycji gramatycznej tak określa się dopeł
niacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik. Zob. przypadek 
niezależny.

przysłówek - w klasyfikacji semantycznej -> leksem autoseman- 
tyczny, nazywający cechę procesu lub cechę cechy. W -» klasyfika
cji gramatycznej klasa tradycyjnych przysłówków jest rozdzielona 
w ten sposób, że przysłówki odprzymiotnikowe (na -e, -o) zostały 
włączone do -> paradygmatów fleksyjnych leksemów przymiotni
kowych, natomiast przysłówki typu ukradkiem, z nienacka, bie
giem są umieszczone w klasie -> partykuło-przysłówków. W -> kla
syfikacji syntaktycznej -> leksem syntagmatyczny, składniowo sa
modzielny, nieakomodowany podrzędnik czasownika w' zdaniu, 
nie wykazujący łączliwości z rzeczownikiem.
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przysłówek jakościowy - przysłówek nazywający wewnętrzne właści
wości procesów, stanów, czynności nazywanych czasownikiem 
(szybko biec, głośno myśleć) lub właściwości cech nazywanych 
przymiotnikiem (bardzo oddany, wyraźnie widoczny), na ogół mo
tywowany słowotwórczo przez odpowiednie przymiotniki jakoś
ciowe.

pytanie alternatywne p. zdanie pytające.
pytanie o rozstrzygnięcie p. zdanie pytające.
pytanie o uzupełnienie p. zdanie pytające.



Q
quasi-złożenie - wyrazy typu biologia, geologia, geografia interpre

towane słowotwórczo jako wyrazy złożone o dwóch członach zwią
zanych {bio-, geo-, -logia, -grafia), czyli takich, które nie wystę
pują jako tematy fleksyjne samodzielnych leksemów, natomiast 
występują w identycznej funkcji w seriach wyrazów pewnych ty
pów. W podanych tu przykładach odczuwalna podzielność pozwa
la wyodrębnić segmenty bio-, geo- oraz -logi(a), -grafifa), które w 
słownictwie języka polskiego można znaleźć w wielu innych wyra
zach, np. biochemia, biocybernetyka, biodegradacja, biosfera..., 
geobotanika, geocentryzm, geochemia, geofizyka..., i zidentyfiko
wać znaczenia, odpowiednio: bio- 'pierwszy człon wyrazów złożo
nych wskazujący na związek z życiem, z procesami życiowymi 
tego, co wyraża człon drugi' oraz geo- 'pierwszy człon wyrazów 
złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z ziemią, z kulą 
ziemską, skorupą ziemską tego, co nazywa człon drugi'; -logia - 
antropologia, hydrologia, meteorologia..., i -grafia - astrogrąfia, 
historiografia, fizjografia..., w ogólnym znaczeniu: nauka o tym, 
co nazywa człon pierwszy danego wyrazu złożonego'.
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R
rama modalną p. obudowa wypowiedzenia.
rdzeń p. morfem leksykalny.

redukcja - w fonetyce oznacza osłabienie wymowy, względnie zanik 
jakiejś głoski (grupy głosek), np. redukcja [u] niesylabicznego w 
wyrazie [japko], ortogr.jabłko czy redukcja [f] w szybkiej (lub nie
dbałej) wymowie wyrazów typu [krakoski], [malinoski], [warsza- 
ski], odpowiednio ortogr. krakowski, Malinowski, warszawski.

reduplikacja - podwojenie —> morfemu rdzennego jako zabieg słowo
twórczy, np. proporzec <- *por-por-bcb, bęben <- *bą-bbn-b.

referencja (wyznaczoność, charakterystyka referencyjna) - 1. sposób 
odniesienia do rzeczywistości użytej w zdaniu -> grupy imiennej 
(sposób wyznaczenia grupy imiennej).
2. w ogólniejszym znaczeniu: stosunek między znakiem języko
wym a elementem rzeczywistości pozajęzykowej.

referencja jednostkowa p. wyrażenie argumentowe jednostkow e, 
referencja pluralna p. wyrażenie argumentowe zbiorowościowe.

referent - to, do czego odnosi się rzeczownik; może to być przedmiot 
substancjalny, ale też pojęcie abstrakcyjne („przedmiot myśli”).

reflexivum tantum - czasownik oparty na nieciągłym morfemie le
ksykalnym, którego drugą częścią jest się i nie mający odpowie
dnika niezwrotnego, np. ba-ć się, modli-ć się, śntia-ć się.

regularność alternacji morfonologicznej - występowanie danej -> al- 
temacji we wszystkich morfemach spełniających warunki po

168



trzebne do jej wystąpienia. Całkowicie regularne są -> alternacje 
fonologiczne, natomiast altemacje gramatyczne odznaczają się 
mniejszym lub większym stopniem regularności, zależnym od róż
nych czynników, np. od tego, czy temat leksemu jest werbalny czy 
imienny, rodzimy lub obcy (np. altemacjat/: z występująca tylko w 
tematach obcych - korodować : korozja). Możliwe są też ograni
czenia regularności alternacji danego typu wywołane czynnikami 
leksykalnymi, np. brak alternacji eń : on w rzeczowniku [xentka] - 
[xeńć] ortogr. chętka, chęć, choć ta alternacja zachodzi dość regu
larnie przed sufiksem -k-, por. [pjeńć] - [pjontka], [pamjeńć - 
pamjontka], [pjećeńć] - [pjećontka]; ortogr. pięć - piątka, pamięć 
- pamiątka, pieczęć - pieczątka.

regularność formalna - występowanie jednego tylko wykładnika da
nej treści, czego przykładem jest końcówka -om w celowniku licz
by mnogiej (nie ma tu -> końcówek równoległych).

regularność p. kategorialność.

regularność semantyczna - cecha konstrukcji morfologicznej polega
jąca na tym, że jej znaczenie można wyprowadzić na podstawie bu
dowy (znajomości znaczeń składników). Tego rodzaju regularność 
jest charakterystyczna dla konstrukcji fleksyjnych (por. np. kot
ami, znaczenie leksykalne tematu + znaczenie końcówki N lmn.), 
natomiast w niewielkim stopniu spotykamy się z nią w formacjach 
słowotwórczych, rzadko bowiem znaczenie słowotwórcze (zn. 
strukturalne) pokrywa się ze -> znaczeniem leksykalnym -> dery
watu, jak np. w dom-ek = 'mały dom', pracow-nik = 'ten, kto pra
cuje', lekar-ka = 'kobieta lekarz', ale już np. znaczenie leksykalne 
derywatupis-arz nie jest równe znaczeniu słowotwórczemu, ponie
waż rzeczownik ten odnosi się do piszących utwory literackie, nie 
zaś do każdego, kto piszę, wyraz ma więc ograniczone znaczenie w 
stosunku do sumy znaczeń tematu i formantu.
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reguły formalno-skladniowe (reguły formowania struktur formal
nych) - w składni semantycznej reguły określające łączliwość for
malną (formalno-gramatyczną) wyrażeń.

reguły formowania - w składni semantycznej tak są nazywane reguły 
tworzenia -> zdań elementarnych.

reguły formowania struktur formalnych p. reguły formalno-skladniowe.

reguły formowania struktur semantycznych (reguły semantyczno- 
składniowe) - w składni semantycznej reguły określające łączli
wość znaczeniową (semantyczną) wyrażeń.

reguły linearnego uporządkowania składników p. reguły szyku.
reguły linearyzacji p. reguły szyku.

reguły przekształcania (reguły transformacyjne) - w składni seman
tycznej reguły określające sposoby generowania (derywowania) ze 

zdań elementarnych innych zdań zwanych zdaniami pochodny
mi (zdaniami derywowanymi).

reguły semantyczno-skladniowe p. reguły formowania struktur semantycznych.

reguły syntaktyczne - 1. ogólnie reguły składniowe, tj. reguły okreś
lające sposoby budowania -> wypowiedzeń w danym języku.

2. W składni semantycznej pojęcie reguł syntaktycznych zawiera w 
sobie rozróżnienie trzech typów reguł: reguł semantycznych (se- 
mantyczno-składniowych), które opisują semantyczną łączliwość 
składników treści; reguł formowania struktur formalnych opisują
cych łączliwość formalno-gramatyczną wyrażeń, wreszcie -» reguł 
szyku odnoszących się do możliwych układów linearnych składni
ków ->wyrażenia zdaniowego.

reguły szyku (reguły linearnego uporządkowania składników, reguły 
linearyzacji) - reguły określające linearny porządek składników w 
zdaniu (w wyrażeniu zdaniowym).
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reguły transformacyjne p. reguły przekształcania.
rekcja p. związek rządu.

relacja leksykalno-aspektowa - relacja pomiędzy czasownikiem bę
dącym -» perfectivum tantum lub -> imperfectivum tantum a jego 
derywatami, które różnią się od niego nie tylko -> aspektem, ale też 
-> znaczeniem leksykalnym, nie tworzą więc z nim -> pary aspek
towej, np. płonąć ndk - zapłonąć ('zacząć płonąć' + dk), okłamać 
dk - okłamywać (powtarzalność czynności + nd) wobec różnicy 
dotyczącej tylko wartości aspektu, np. w parze aspektowej pisać nd 
- napisać dk, czy kupić dk - kupować nd.

relator - w -> syntaktycznej klasyfikacji części mowy -> leksem syn- 
tagmatyczny z klasy -> konektorów, niesamodzielny składniowo o 
funkcji łączącej w zdaniu, będący członem zdania zależnego, np. 
kto, który, gdzie, kiedy. Tradycyjne terminy: zaimek względny, za
imek pytajno-względny.

relatywizacja - wprowadzenie do konstrukcji składniowej innej kon
strukcji za pomocą zaimka względnego (-> relatora), np. To jest ten 
jego znajomy, o którym tyle kiedyś nam opowiadał.

remat (składnik rematyczny, novum) - ta część struktury tematycz- 
no-rematycznej, która odpowiada temu, co się mówi o temacie zda
nia. Zob. aktualne rozczłonkowanie zdania, temat.

rezonator - w procesie wytwarzania —> dźwięków mowy jest nim jama 
ustna i jama nosowa powodujące wzmocnienie drgań fali dźwięko
wej na skutek tego, że pobudzone przez nią same zaczynają emito
wać drgania.

rodzaj gramatyczny - kategoria gramatyczna o -> funkcji tekstowej 
przysługująca rzeczownikom (zaimkom rzeczownym), przymiotni
kom, czasownikom (w części ich form gramatycznych) i liczebni
kom głównym. W odniesieniu do rzeczownika rodzaj gramatyczny 
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oznacza zdolność leksemu rzeczownikowego do łączenia się z jed
nym z szeregów form fleksyjnych przymiotnika, np. widzę tego 
wysokiego chłopca wobec: ...ten wysoki dom, ...tę kolorową książ
kę, ...to duże drzewo... Rodzaj łączliwości rzeczowników z forma
mi biernika l.p i lmn. przymiotników jest podstawą podziału rze
czowników na zasadnicze klasy rodzajowe: rzeczowniki męskooso- 
bowe, męskożywotne, męskonieżywotne, nijakie, żeńskie. Dla rze
czownika rodzaj gramatyczny jest -► kategorią klasyfikującą, -» 
syntaktycznie niezależną i determinującą, dla przymiotnika, 
czasownika i liczebnika gł. rodzaj jest -» kategorią fleksyjną i -> 
syntaktycznie zależną (determinowaną).

rodzina wyrazów - w słowotwórstwie diachronicznym grupa wyrazów 
genetycznie ze sobą powiązanych i zawierających ten sam morfem 
rdzenny, por. ręka, rączka, poręcz, poręczny, ręczyć, poręczyć, po
ręczyciel, obręcz, obrączka, naręczny, podręczny, podręcznik, 
zrękowiny, zarękawek, rękaw, rękawica, rękawiczka, doręczyć, 
doręczyciel, zaręczyć się, zaręczyny. Uwaga: terminu tego (i poję
cia) nie należy mylić z terminem (i pojęciem) gniazdo słowo
twórcze, odnoszącym się do słowotwórstwa synchronicznego.

rola semantyczna argumentu - w składni semantycznej znaczenie, 
jakie sygnalizuje grupa nominalna w pozycji argumentu przy 
danym predykacie, np. agensa (sprawcy, wykonawcy czynnoś
ci), instrumentu (narzędzia czynności), pacjensa (odbiorcy czyn
ności), rezultatu (tego, co powstaje jako efekt czynności), etc.

rozpodobnienie p. dysymilacja.
rozsunięcie artykulacyjne p. upodobnienie pod względem sposobu artykulacji, 
rozszczepienie argumentu p. dyzjunkcja.
równoważnik dystrybucyjny p. równoważność dystrybucyjna.

równoważnik zdania - rodzaj wypowiedzenia nie zawierającego -> 
orzeczenia, ale dopuszczającego jego wprowadzenie. W terminolo
gii składni Z. Klemensiewicza oznajmienie.
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równoważnik zdania bezokolicznikowy - rodzaj -> równoważnika 
zdania; konstrukcja, której -> członem głów nym jest -> bezokolicz
nik, będąca składnikiem —> zdania złożonego, względnie samo
dzielnym -> wypowiedzeniem, np. Myślał, jak uniknąć tej rozmo
wy, Wysiadać!

równoważnik zdania imiesłowowy - rodzaj -> równoważnika zdania; 
konstrukcja, której -> członem głównym jest -> imiesłów przysłów
kowy współczesny lub -» uprzedni, będąca składnikiem -» wypo
wiedzenia złożonego, np. Dziennikarze wychwalając przywódców 
czy działaczy swojej partii, jednocześnie ustalali (...) zespół cech i 
zalet...-, Wyszedłszy Z dworca, skierował się w stronę postoju ta
ksówek. W niektórych opisach składniowych r.z.i. należą do klasy 

zdań niefmitywnych.

równoważność dystrybucyjna - możliwość zamiennego występowa
nia dwóch (lub więcej) jednostek językowych (wyrazów, -> grup 
składniowych) w konstrukcji wyższego rzędu (odpowiednio: w 
grupie, w zdaniu). Takie jednostki nazywamy równoważnikami 
dystrybucyjnymi.

równoważność syntaktyczna - termin odnoszący się do -> zdań 
współrzędnych łącznych, stanowiących wyliczenie, o dowolnej ko
lejności zdań składowych, której zmiana nie powoduje zmiany 
znaczenia całości, np. Chodzimy po mieście, oglądamy pałace, 
jemy lody, cieszymy się słońcem', por. Oglądamy pałace, chodzimy 
po mieście, jemy lody, cieszymy się słońcem-, Jemy lody, cieszymy 
się słońcem, oglądamy pałace, chodzimy po mieście itd.

rzeczownik - w -> klasyfikacji semantycznej -> leksem autosemanty- 
czny, symboliczny, nazywający przedmioty. W -> klasyfikacji gra
matycznej leksem odmienny przez przypadek i nieodmienny przez 
rodzaj. W -> klasyfikacji syntaktycznej -> leksem syntagmatyczny, 
składniowo samodzielny, pełniący funkcję -> podrzędnika w 
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zdaniu i -» nadrzędnika w grupie składniowej -» akomodowanej 
przez czasownik.

rzeczownik dwurodzajowy - rzeczownik oznaczający osobę, który' 
używany może być zarówno z formami fleksyjnymi przymiotników 
męskożywotnych (ten biedny sierota, kaleka, niezdara), jak i żeń
skich (ta biedna sierota, kaleka, niezdara), przy czym o ile w od
niesieniu do kobiet możliwe są tylko formy rodzaju żeńskiego, o 
tyle w odniesieniu do mężczyzn mogą być użyte oba rodzaje połą
czeń, męskożywotne i żeńskie.

rzeczownik niepoliczalny - rzeczownik będący nazwą substancji (np. 
woda, stal, złoto, powietrze), pojęcia abstrakcyjnego, cechy, pro
cesu, stanu, czynności (np. dobro, piękno, bieganina, strach). Rze
czowniki niepoliczalne nie mająfleksyjnej kategorii liczby; są albo 

singulariami tantum (np. woda, nienawiść), albo pluraliami 
tantum (np. fusy, męty). Kategoria liczby jest dla nich kategorią 
klasyfikującą o funkcji tylko wewnątrztekstowej. Zob. rzeczownik 
policzalny.

rzeczownik policzalny - rzeczownik będący nazwą przedmiotów wy
stępujących pojedynczo (np. człowiek, dom, rzeka, kot) lub jedno
stkowych aktów (np. dźwięk, wyskok, okrzyk). Dla tego typu rze
czowników liczba jest -> kategorią fleksyjną (z wyjątkiem plura-
liów tantum typu nożyczki, spodnie oraz rzeczowników będących 
-> imionami własnymi). Zob. rzeczownik niepoliczalny.

rzeczownik pospolity (apellativum) - rzeczownik będący nazwą jed
norodnej klasy przedmiotów, np. pies, fotel, komputer, dziewczy
na. Zob. imię własne.



s
samodzielna jednostka informacyjna p. autonomiczna jednostka informacyjna.

samodzielny równoważnik zdania - termin zaproponowany przez R. 
Grzegorczykową na oznaczenie -> wypowiedzeń nie będących zda
niami, które są pełne pod względem informacyjnym i formalnym, i 
nie wymagają, a często nawet nie dopuszczają, uzupełnienia -> fi- 
nitywną formą czasownika, np. Pożar! Dla mnie kawa. Zob. też. 
oznajmienie.

samogłoska (wokoid) —> głoska artykułowana bez zwarcia lub szcze
liny w -> kanale głosowym, której źródłem dźwięku są regularne 
drgania wiązadeł głosowych. Wobec braku zwarć i szczelin w ka
nale głosowym barwa samogłoski zależy od pionowego i poziome
go położenia masy języka i od układu warg.

samogłoska niesylabiczna p. półsamogłoska.
samogłoska niezgloskotwórcza p. półsamogłoska.

samogłoska niska - samogłoska artykułowana przy niskim położeniu 
masy języka w osi pionowej jamy ustnej, co powoduje powstanie 
szerokiego -> kanału głosowego. Z polskich samogłosek niskąjest 
[a]. Zob. samogłoska średnia, samogłoska wysoka.

samogłoska nosowe - samogłoska artykułowana przy opuszczonym 
podniebieniu miękkim, w czego wyniku zostaje uaktywniona jama 
nosowa jako drugi rezonator. Samogłoskami nosowymi są [e], [ó] 
oraz unosowione warianty' ustnych samogłosek [i], [y], [u], [aj.
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samogłoska obojętna - określenie samogłoski [a] ze względu na neu
tralny (w stosunku do płaskiego i zaokrąglonego) kształt, jaki 
przybierają wargi podczas jej artykulacji. Zob. samogłoska okrą
gła, samogłoska płaska.

samogłoska okrągła (samogłoska zaokrąglona) - określenie samogło
ski ze względu na kształt, jaki przybierają wargi podczas jej arty
kulacji. Samogłoskami okrągłymi w języku polskim są samogłoski 
tylne [u], [o] (i ich warianty unosowione). Zob. samogłoska obojęt
na, samogłoska płaska.

samogłoska płaska - określenie samogłoski ze względu na kształt, 
jaki przybierają wargi podczas jej artykulacji (rozciągnięcie kąci
ków warg). Samogłoskami płaskimi w polszczyźnie są samogłoski 
przednie [i], [y], [e] ([e] oraz unosowione warianty [i], [y]). Zob. 
samogłoska obojętna, samogłoska okrągła.

samogłoska przednia (samogłoska szeregu przedniego) - samogłoska 
artykułowana przy masie języka przesuniętej do przodu jamy ust
nej, co powoduje powstanie przewężenia kanału głosowego w tej 
właśnie części. Samogłoskami przednimi są [i], [y], [e] (oraz [e] i 
unosowione warianty [i], [y]). Zob. samogłoska tylna.

samogłoska ruchoma - w morfonologii taka samogłoska, która podle
ga alternacji ilościowej typu V - 0, np. sen - snu, domek - domku, 
kozioi - kozta. Zob. też epenteza.

samogłoska szeregu przedniego p. samogłoska przednia.
samogłoska szeregu tylnego p. samogłoska tylna.

samogłoska średnia - samogłoska artykułowana przy środkowym po
łożeniu masy języka w pionowej osi jamy ustnej, [e], [o] (także [e] 
i [ó]). Zob. samogłoska wysoka, samogłoska niska.

samogłoska tylna (samogłoska szeregu tylnego) - samogłoska arty
kułowana przy masie języka przesuniętej do tyłu jamy ustnej, co 
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powoduje powstanie przewężenia kanału głosowego w tej części. 
Samogłoskami tylnymi są [u], [o] (oraz [ó] i unosowiony wariant 
[u]). Zob. samogłoska przednia.

samogłoska ustna - samogłoska, przy której artykulacji podniebienie 
miękkie zamyka kanał prowadzący do jamy nosowej, wobec czego 
jedynym rezonatorem jest jama ustna. Zob. samogłoska nosowa.

samogłoska wysoka - samogłoska artykułowana przy silnym uniesie
niu grzbietu języka w osi pionowej jamy ustnej, co powoduje 
znaczne przewężenie kanału głosowego - [i], [y], [u] (i ich warian
ty nosowe). Zob. samogłoska niska, samogłoska średnia.

samogłoska zaokrąglona p. samogłoska okrągła. «a-1*
samogłoski jasne - w gramatyce historycznej kontynuanty dawnych 

krótkich samogłosek [a], [o], [e] oraz samogłosek [y], [i] o nie 
zmienionej artykulacji. Zob. samogłoski pochylone.

samogłoski pochylone - w gramatyce historycznej kontynuanty daw
nych długich samogłosek [a], [o], [e] mające podwyższoną artyku
lację, które powstały w XVI w. w polszczyźnie po zaniku -> ilocza- 
su; dziś tylko w gwarach. Zob. samogłoski jasne.

samogłoski zredukowane p. jery.
sandhi p. upodobnienie międzywyrazowe.

schemat zdaniowy - abstrakcyjny układ pozycji składniowych (pozy
cja czasownika + pozycje konotowanych przez niego grup, 
np. GNM - V - GNB + GNC), którego realizacją są realnie istniejące 
w tekstach zdania, np. realizacjami podanego schematu są zdania: 
{Kolega) dal {czekoladę) {siostrze)', {Mój kolega) dal {tę czeko
ladę) {siostrze), {Mój wspaniałomyślny kolega, którego znasz) 
dał {tę przeterminowaną nieco, ale wciąż dobrze wyglądającą cze
koladę) {swojej siostrze, za którą nigdy nie przepadał). Zob. kono
tacja.
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segment - 1. w fonetyce termin używany synonimicznie z terminem -> 
głoska jako składnik ciągu dźwiękowego.
2. w morfologii i morfotaktyce (s. morfologiczny) synonim —> mor- 
femu jako składnika ciągu morfemów.

sekundarna postać wyrażenia predykatywnego p. wyrażenie predykatywne formalnie 
niepodstawowe.

semantyczne cechy selekcyjne p. Walencja.
simplicium p. derywacja właściwa.

singulare tantum - rzeczownik mający -> paradygmat fleksyjny poz
bawiony form liczby mnogiej, np. miedź, dobroć, mleko, młodzież. 
Zob. plurale tantum.

singularis p. liczba pojedyncza

singulativum - rzeczownik odrzeczownikowy nazywający element ja
kiegoś zbioru nazwanego w podstawie słowotwórczej, np. sekci- 
arz(<l)) członek sekty', śnież-ynk(a) 'drobina śniegu', traw-k(a) 
'źdźbło trawy'.

składnia - tradycyjnie dział gramatyki opisujący zasady łączenia wy
razów w większe jednostki, tj. -> związki wyrazowe i -> wypowie
dzenia od strony formalno-gramatycznej (związek rządu, 
zgody, -> przynależności), funkcji wyrazów w zdaniu (podmiot, 
orzeczenie itd.) i szyku wyrazów. Obecnie składnię rozumie się 
jako teorię opisującą budowanie złożonych struktur semantycz
nych z prostych semantycznie elementów i ich werbalizacje w 
strukturach tekstowych. Tego rodzaju podejście obejmuje więc 
dwie płaszczyzny - płaszczyznę semantyczną (p. treści) i płaszczy
znę formalną (p. wyrażenia). Odpowiednio składnia obejmuje więc 
tzw. składnię semantyczną zajmującą się regułami łączenia sensów 
i składnię strukturalną zajmującą się regułami budowy wyrażeń 
(grup, zdań) oraz regułami ich linearnego uporządkowania (szyku).

składnia przynależności p. związek przynależności, 
składnia rządu p. związek rządu.
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składnia zgody p. związek zgody.

składnik - element językowy rozpatrywany jako część konstrukcji wy
ższego rzędu. W tym sensie mówi się, że wyraz jest składnikiem 
grupy składniowej, ta jest składnikiem -> zdania składowego, zaś 
zdanie składowe jest składnikiem zdania złożonego.

składnik askryptywny (składnik charakteryzujący) - w składni se
mantycznej ten składnik PSPA jako składnika -> zdania elemen
tarnego, który jest jej członem konstytutywnym i przypisuje cechy 
pierwszemu argumentowi. Zob. składnik lokatywny, składnik mo
dalny, składnik referencyjny, składnik temporalny.

składnik bezpośredni - ogólnie składnik tworzący bezpośrednio pew
ną konstrukcję, np. składnikiem bezpośrednim wypowiedzenia 
jest -> grupa syntaktyczna, a składnikami bezpośrednimi grupy są 
wyrazy.

składnik charakteryzujący p. składnik askryptywny.
składnik dyktalny p. propozycja.

składnik lokatywny - w składni semantycznej ten składnik -> zdania, 
który dodaje charakterystykę przestrzenną -> PSPA, np. Czekam 
na ciebie na Rynku. Zob. składnik askryptywny, składnik modal
ny, składnik referencyjny, składnik temporalny.

składnik propozycjonalny p. propozycja.

składnik referencyjny (składnik wskazujący) - w składni semantycz
nej składnik -> PSPA jako składnika zdania elementarnego, 
który jest implikowany przez -> predykat, np. Teresa czyta książ
kę. Zob. składnik askryptywny, składnik lokatywny, składnik mo
dalny, składnik temporalny.

składnik Tematyczny p. remat.

składnik syntaktyczny (człon syntaktyczny) - najmniejszy, tj. dalej 
niepodzielny składniowo element -> wypowiedzenia, np. w zdaniu 
Podszedł do biurka i wziął kitka łeżących tam dokumentów mo
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żemy wydzielić następujące s.s.: podszedł + do biurka + i + wziął + 
kilka + leżących + tam + dokumentów.

składnik tematyczny p. temat.

składnik temporalny - w składni semantycznej ten składnik -4 zdania, 
który wnosi charakterystykę czasową, np. Wczoraj widziałem się z 
Jurkiem (wczoraj + = czas przeszły). Zob. składnik askryptyw-
ny, składnik modalny, składnik lokatywny, składnik referencyjny.

składnik wskazujący p. składnik referencyjny.

składnik wypowiedzenia - jest najmniejszą jednostką wyróżnianą w 
analizie składniowej, wyrażoną -> formą gramatyczną (-4 synte
tyczną lub analityczną) rzeczownika, czasownika, przymiotni
ka, liczebnika, zaimka, przysłówkiem, także -» zestawieniem (ma
szyna do szycia) lub stałym związkiem frazeologicznym (np. mieć 
w małym palcu, kozioł ofiarny, w skrytości ducha, w krzywym 
zwierciadle).

skrótowiec - wyraz powstały z połączenia pierwszych liter, głosek lub 
sylab nazw wielowyrazowych, np. Pekao, emeszet.

skupienie p. grupa z koniecznym determinatorem.

słownictwo potencjalne - wyrazy, których istnienia nie potwierdzają 
teksty danego języka, ale których możliwość pojawienia się w ja
kimś momencie w tekście wynika z reguł słowotwórczych. Np. wo
bec istnienia regułu słowotwórczej pozwalającej na tworzenie od 
czasowników niedokonanych -> przymiotników potencjalnych, np. 
przewidywalny, rozpuszczalny, całkowalny, przepuszczalny, itd., 
uznamy za możliwe pojawienie się w tekstach np. wyrazu *sprze- 
dawalny o znaczeniu 'taki, którego można łatwo sprzedawać'. 
Zob. słownictwo uzualne, okazjonalizm.

słownictwo uzualne - wyrazy realnie występujące w tekstach danego 
języka, stanowiące zbiór ustabilizowanych jednostek systemu 
słownikowego. Zob. słownictwo potencjalne, okazjonalizm.
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słowo (verbum) - tradycyjny termin, którym określano czasownik. 
Obecnie nieużywany; ślady zachowały się w stosowanych dziś ter
minach przysłówek, imiesłów, grupa werbalna, fraza werbalna, 
użycie adwerbalne, pozycja adwerbalna, przypadek adwerbalny.

słowotwórstwo - 1. dział morfologii zajmujący się opisem relacji mo
tywacyjnych między leksemami (słowotwórstwo synchroniczne a. 
funkcjonalne, a. opisowe) lub genetycznym (słowotwórstwo dia- 
chroniczne, a. genetyczne).
2. synonim -> derywacji.

słowotwórstwo diachroniczne p. słowotwórstwo.

słowotwórstwo fonologiczne - wykorzystywanie środków prozodycz- 
nych np. akcentu w derywacji. Zob. formant prozodyczny.

słowotwórstwo funkcjonalne p. słowotwórstwo.
słowotwórstwo genetyczne p. słowotwórstwo.

słowotwórstwo morfologiczne - wykorzystywanie środków morfolo
gicznych (-> afiksy, -> morfemy fleksyjne) jako -> formantów sło
wotwórczych.

słowotwórstwo morfonologiczne - wykorzystywanie środków morfo- 
nologicznych (-> altemacji jakościowych i ilościowych) w funk
cji formantów słowotwórczych (np. mięso - mięcho formantem 
jest altemacja 5 : x; wnuk - wnuś, altemacja k : 5; piasek - piach 
ucięcie -k- i altemacja 5 : x.

słowotwórstwo opisowe p. słowotwórstwo.
słowotwórstwo synchroniczne p. słowotwórstwo.

słowotwórstwo syntaktyczne (derywacja syntaktyczna) - typ derywa
cji polegającej na wykorzystaniu środków składniowych jako 
formantów słowotwórczych w zrostach (zmartwychwstać} i -> 
zestawieniach (maszyna do pisania).
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sonant zgloskotwórczy - w języku ps i scs spółgłoska [r], [1] , [r], [f] 
mogąca być centrum sylaby w otoczeniu dwóch spółgłosek (w gru
pach typu TrT, T1T, TrT, T1'T).

sonorant p. spółgłoska sonoma. 
spieszczenie p. hipocoristicum. 
spirant p. spółgłoska szczelinowa.

sposób artykulacji (stopień zbliżenia narządów mowy) - sposób usta
wienia -> narządów mowy podczas wymowy głoski (zwarcie, 
szczelina, zwarcie + szczelina, półotwarcie). Zob. miejsce artyku
lacji.

sposób wyznaczenia grupy imiennej p. referencja.

spójnik - w -> klasyfikacji semantycznej ogólnie scharakteryzowany 
jako -h> leksem synsemantyczny. W -> klasyfikacji gramatycznej w 
grupie leksemów nieodmiennych. W -> klasyfikacji syntaktycznej 
leksem niesamodzielny składniowo, należący do klasy konekto- 
rów, o funkcji wskaźnika zależności składniowych między -> zda
niami składowymi (spójnik zdaniowy), nie będący jednakże skła
dnikiem żadnego z łączonych zdań; może także łączyć grupy 
imienne lub ich składniki.

spółgłoska (kontoid) - głoska artykułowana przy udziale zwarcia lub 
szczeliny w kanale głosowym powodujących zakłócenia w prze
pływie powietrza i będących źródłem drgań nieregularnych. Do
datkowym źródłem drgań (regularnych) są dla części spółgłosek 
wiązadła głosowe. Zob. dźwięk nieperiodyczny, dźwięk periodycz
ny, samogłoska.

spółgłoska alweolarna p. spółgłoska przedniojęzykowodziąslowa.

spółgłoska bezdźwięczna - spółgłoska artykułowana bez udziału wią
zadeł głosowych jako generatora drgań periodycznych, dla której 
źródłem dźwięku jest tylko przeszkoda w kanale głosowym tworzo
na przez narządy mowy. Spółgłoskami bezdźwięcznymi są m.in. 
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[p], [f], [t], [c], [ć], [k], [x], Zob. dźwięk nieperiodyczny, dźwięk 
periodyczny.

spółgłoska bilabialna p. spółgłoska wargowa.
spółgłoska boczna p. spółgłoska lateralna.
spółgłoska chwilowa p. spółgłoska momentalna.
spółgłoska dentalna p. spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa.
spółgłoska drżąca p. spółgłoska wibracyjna.
spółgłoska dwuwargowa p. spółgłoska wargowa.
spółgłoska dziąsłowa p. spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa.

spółgłoska dźwięczna - spółgłoska artykułowana przy udziale wiąza
deł głosowych; na ton krtaniowy będący wynikiem ich drgań na
kładają się nieperiodyczne drgania wywoływane przez zbliżenie 
narządów mowy w nasadzie. Spółgłoskami dźwięcznymi są m.in. 
[b], [v], [d], [3], [m], [n], [r], [1], [g]. Zob. dźwięk nieperiodyczny, 
dźwięk periodyczny.

spółgłoska frykatywna p. spółgłoska szczelinowa.
spółgłoska funkcjonalnie miękka p. spółgłoska morfonologicznie miękka.
spółgłoska funkcjonalnie twarda p. spółgłoska morfonologicznie twarda.
spółgłoska labialna p. spółgłoska wargowa.
spółgłoska labialno-dentalna p. spółgłoska wargowa

spółgłoska lateralna (spółgłoska boczna) - spółgłoska artykułowana 
na skutek doprowadzenia do zwarcia przedniej części grzbietu ję
zyka z przednimi dziąsłami i jednoczesnego obniżenia środkowej 
części języka tak, że strumień powietrza wydostaje się przez szcze
liny między bocznymi zębami i bocznymi krawędziami języka. 
Spółgłoską lateralną jest [1] oraz tzw. aktorskie [ł],

spółgłoska mediopalatalna p. spółgłoska palatalna.
spółgłoska miękka p. spółgłoska palatalna.
spółgłoska miękkopodniebienna p. spółgłoska tylnojęzykowa.

spółgłoska momentalna (spółgłoska chwilowa) - spółgłoska, której 
artykulacji nie da się przedłużyć, czas jej trwania jest więc mini
malny. Taki spółgłoskami są spółgłoski zwarto-wybuchowe i ->
zwarto-szczelinowe.
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spółgłoska morfonologicznie miękka (spółgłoska funkcjonalnie 
miękka) - w morfonologii taka spółgłoska, która występuje przed 
morfemami powodującymi palatalizację jako alternant spółgłoski 
twardej, np. wod-a - wodź-e, robotnik-^ - robotnic-y, pedagog-^ 
- pedagodz-y.

spółgłoska morfonologicznie twarda (spółgłoska funkcjonalnie twar
da) - w morfonologii tak określa się spółgłoski [k'j, [g'] występu
jące jako alternanty spółgłosek twardych w pozycjach, w których 
na ogół występują spółgłoski twarde fonetycznie, np. rok-rok'-em 
(ale por. dom-fj) - dom-em\ drog-a - drog'-ej (ale: czarn-a - 
czarn-ej).

spółgłoska niesamodzielna artykulacyjnie - spółgłoska, której wy
stępowanie w wyrazach uzależnione jest od sąsiedztwa innych gło
sek (która podlega ograniczeniom dystrybucyjnym). Niesamo
dzielnymi w tym sensie spółgłoskami sąnp. spółgłoski spalatalizo- 
wane, które mogą pojawiać się tylko przed samogłoską [i] oraz 
przed półsamogłoską [j]; warianty dziąsłowe spółgłosek zębowych 
[t], [d], [n] występujące tylko przed spółgłoskami dziąsłowymi czy 
np. welarne [T|] występujące tylko przed welamymi [k], [g]. Zob. 
spółgłoska samodzielna artykulacyjnie, warianty głosek.

spółgłoska nosowa - spółgłoska artykułowana przy opuszczonym pod
niebieniu miękkim, dzięki czemu jama nosowa działa jako drugi 
rezonator, [m], [m'], [n], [ń], [T|], [rf], [n],

spółgłoska okluzywna p. spółgłoska zwarto-wybuchowa, 
spółgłoska palatalizowana p. spółgłoska spalatalizowana.

spółgłoska palatalna (spółgłoska miękka, spółgłoska twardopodnie- 
bienna, spółgłoska palatalna właściwa, spółgłoska mediopalatal- 
na) - spółgłoska, której artykulacja polega na zwarciu grzbietu 
środkowej części języka z podniebieniem twardym lub zbliżeniu go 
do podniebienia twardego z jednoczesnym przesunięciem masy ję
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zyka do przodu jamy ustanej. Spółgłoskami palatalnymi są [ś], [ź], 
[ć], [3], [ń] (tzw. spółgłoski prepalatalne, a. środkow’ojęzykowo- 
prepalatalne) oraz spółgłoski [k ], [g'J, [x ] (tzw. postpalatalne, a. 
środkowojęzykowo-postpalatalne). Różnica w nazwie podgrup 
spółgłosek palatalnych jest odbiciem różnicy miejsca artykulacji; 
spółgłoski prepalatalne artykułuje się w przedniej części podnie
bienia twardego, spółgłoski postpalatalne mają artykulację przesu
niętą bardziej ku tyłowi.

spółgłoska palatalna właściwa p. spółgłoska palatalna.

spółgłoska płynna - termin używany ogólnie do spółgłosek, których 
artykulacja polega na utworzeniu jednoczesnego zwarcia i rozwar
cia w jamie ustnej, tj. do sonomych nienosowych [1] oraz [r],

spółgłoska postpalatalna p. spółgłoska palatalna.
spółgłoska prepalatalna p. spółgłoska palatalna. 
spółgłoska prepalatalno-postalweolarna p spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska prepalatalno-postdentalna p. spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska prepalatalno-zadziąsłowa p. spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska prepalatalno-zadziąsłowa p. spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska prepalatalno-zazębowa p. spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska prepalatalno-zazębowa p. spółgłoska spalatalizowana.

spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa (spółgłoska dziąsłowa, 
spółgłoska alweolama) - spółgłoska artykułowana na skutek zbli
żenia lub zwarcia między przednią częścią grzbietu języka a dzią
słami. Spółgłoskami dziąsłowymi sąm.in. [ś], [ż], [ć], [1], [r].

spółgłoska przedniojęzy kowo-zadziąsłowa p. spółgłoska spalatalizowana 
spółgłoska przedniojęzykowo-zazębowa p. spółgłoska spalatalizowana.

spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa (spółgłoska zębowa, spółgło
ska dentalna) - spółgłoska artykułowana przez zwarcie i/lub szcze
linę między przednią krawędziąjęzyka a górnymi zębami (dokła
dniej: a granicą górnych siekaczy i dziąseł), np. [t], [z], [3].
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spółgłoska samodzielna artykulacyjnie - taka spółgłoska, która w 
wyrazach może wy stępować w tzw. pozycji niezależnej, tzn. w na
głosie przed samogłoską [a], ma więc dystrybucję swobodną; może 
też być wymawiana w izolacji. Zob. spółgłoska niesamodzielna ar
tykulacyjnie, warianty głosek.

spółgłoska sonorna (sonorant, spółgłoska półotwarta, spółgłoska spół- 
otwarta, spółgłoska zwarto-otwarta) - spółgłoska, na której artyku
lację składa się zamknięcie typowe dla spółgłosek i jednoczesne, 
aczkolwiek w innym miejscu kanału głosowego, otwarcie cechują
ce artykulację samogłoskową. Do tej grupy spółgłosek należą m.in. 
[m], [n], [ń], [r], [1].

spółgłoska spalatalizowana (spółgłoska zmiękczona, spółgłoska pala- 
talizowana) - spółgłoska, przy której artykulacji dodatkowym ru
chem artykulacyjnym jest zbliżenie grzbietu środkowej części języ
ka do podniebienia twardego (palatum). Do spółgłosek spalatali- 
zowanych należą te spółgłoski, które mogą wystąpić w wyrazach 
przed samogłoską i oraz j, np [p ], [b'], [v'j, [f ] (wargowe spalata- 
lizowane); [t ], [d ], [s ], [z'], [3 ] (zazębowe, a. prepalatalno-zazę- 
bowe, przedniojęzykowo-zazębowe, prepalatalno-postdentalne) i 
np. [§'], [z ], [ć'] (zadziąsłowe, a. prepalatalno-zadziąsłowe, prze- 
dniojęzykowo-zadziąsłowe, prepalatalno-postalweolame).

spółgłoska spółotwarta p. spółgłoska sonorna.

spółgłoska sycząca - takim terminem określa się często spółgłoski [s], 
[z], [c], [3]. Zob. klasyfikacja akustyczna głosek.

spółgłoska szczelinowa (spółgłoska frykatywna, spółgłoska trąca, spi- 
rant) - spółgłoska artykułowana przez silne zbliżenie narządów 
mowy w jamie ustnej, w czego rezultacie powstaje w kanale ust
nym szczelina znacznie utrudniająca przepływ powietrza. Tego 
typu spółgłoskami są [v], [v ], [f], [f], [s], [s'J, [z], [z'J, [ż], [z], 
[ś], [§'], [ś], [ż], [x], [x'J.
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spółgłoska szumiąca - takim terminem określa się często spółgłoski 
[ś], [ż], [ć], [5]. Zob. klasyfikacja akustyczna głosek.

spółgłoska środkowojęzykowo-postpalatalna p. spółgłoska palatalna.

spółgłoska środkowojęzykowo-prepałatalna - spółgłoska palatalna.

spółgłoska trąca p. spółgłoska szczelinowa.

spółgłoska twarda - spółgłoska niepalatalna; artykułowana bez pod
niesienia środka grzbietu języka do podniebienia twardego, np. 
[p], [d], [g].

spółgłoska twardopodniebienna p. spółgłoska palatalna.

spółgłoska tylnojęzykowa (spółgłoska welama, spółgłoska miękko- 
podniebienna) - spółgłoska artykułowana za pomocą zwarcia lub 
szczeliny pomiędzy tylną częścią grzbietu języka i podniebieniem 
miękkim [g], [x], [g], [yj.

spółgłoska wargowa (spółgłoska labialna) - spółgłoska artykułowana 
na skutek zwarcia lub zbliżenia (utworzenie szczeliny) obu warg 
(spółgłoski dwuwargowe (bilabialne), np. [b], [b'J, [p], [p'J, [m], 
[m'], albo dolnej wargi i krawędzi górnych zębów (spółgłoski war- 
gowo-zębowe a. labialno-dentalne), [v], [v'j, [f], [f ].

spółgłoska wargowe spalatalizowane p. spółgłoska spalatalizowana.
spółgłoska wargowo-zębowa p. spółgłoska wargowa.
spółgłoska welarna p. spółgłoska tylnojęzykowa.

spółgłoska wibracyjna (spółgłoska drżąca, wibrant) - spółgłoska ar
tykułowana na skutek drgań czubka języka, który styka się z dzią
słami [r], [f] lub języczka [R], [R'].

spółgłoska właściwa (obstruent) - spółgłoska artykułowana poprzez 
utworzenie zwarcia, szczeliny lub ich niejednoczesnej kombinacji 
(zwarcie a następnie całkowite otwarcie kanału głosowego; zwar
cie a następnie rozwarcie do szczeliny), dla której źródłem dźwię
ku są drgania nieregularne albo nieregularne i regularne. Spółgło
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skami właściwymi są spółgłoski -> zwarto-wybuchowe, -> zwarto- 
szczelinowe i -> szczelinowe. Zob. dźwięk nieperiodyczny, dźwięk 
periodyczny.

spółgłoska zadziąsłowa p. spółgłoska spalatalizowana.
spółgłoska zazębowa p. spółgłoska spalatalizowana. 
spółgłoska zębowa p. spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa. 
spółgłoska zmiękczona p. spółgłoska spalatalizowana 
spółgłoska zwarta p. spółgłoska zwarto-wybuchowa.
spółgłoska zwarto-otw'arta p. spółgłoska sonoma.

spółgłoska zwarto-szczelinowa (spółgłoska zwarto-ześlizgowa, spół
głoska zwarto-trąca, afrykata) - spółgłoska artykułowana dwufa
zowo; w fazie pierwszej następuje całkowite zwarcie narządów 
mowy w którymś miejscu jamy ustnej, co powoduje zablokowanie 
kanału głosowego i w rezultacie wzrost ciśnienia powietrza; w fa
zie drugiej dochodzi do utworzenia w tym samym miejscu szczeli
ny, czego efektem jest słaba eksplozja i przepływ powietrza przez 
przewężony kanał jamie ustnej. Głoskami tego rodzaju są m.in. 
[c], [3], [ć], [ć],

spółgłoska zwarto-trąca p. spółgłoska zwarto-szczelinowa.

spółgłoska zwarto-wybuchowa (spółgłoska zwarta, spółgłoska oklu- 
zywna) - spółgłoska artykułowana dwufazowo; w fazie pierwszej 
następuje całkowite zwarcie narządów mowy w którymś miejscu 
jamy ustnej, co zamyka kanał głosowy i powoduje wzrost ciśnienia 
powietrza w jamie ustnej; w fazie drugiej następuje rozwarcie na
rządów mowy, a gwałtowne uwolnienie powietrza jest źródłem 
dźwięku. Do tego typu głosek należą m.in. [p], [d], [k],

spółgłoska zwarto-ześlizgowa p. spółgłoska zwarto-szczelinowa.

spółgłoski ciszące - termin używany w odniesieniu do spółgłosek [ś], 
[ź], [ć], [3]. Zob. klasyfikacja akustyczna głosek.

spónik zdaniowy p. spójnik.
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stan - typ sytuacji opisywanej za pomocą czasowników, charaktery
zującej się ustabilizowaniem, niezmiennością w czasie. Opozycja 
stan - akcja jest podstawą charakterystyki semantycznej czasow
ników.

stopień - kategoria gramatyczna przymiotnika i przysłówka służąca 
wyrażaniu natężenia cechy nazywanej przez odnośny leksem. For
my morfologiczne wyrażające wartości tej kategorii zawierają afi- 
ksy, samo zaś tworzenie ich cechuje dość wysoka regularność. Jest 
to przyczyną, dla której formy stopnia w różnych opisach grama
tycznych traktuje się czasem jako zjawisko fleksyjne, innym razem 
jako zjawisko słowotwórcze. Zob. stopień najwyższy, stopień rów
ny, stopień najwyższy.

stopień najwyższy (superlativus) - wartość kategorii stopnia przy
miotników i przysłówków oznaczająca najwyższe natężenie cechy 
przypisywanej jakiemuś obiektowi i ujmowanej na tle innych 
obiektów mających tę samą cechę, najlepszy uczeń (w danym zbio
rze uczniów), najwyższy dom {w danym zbiorze domów).

stopień równy (positivus) - wartość kategorii stopnia przymiotników i 
przysłówków, będąca neutralnym określeniem cechy.

stopień wyższy (comparativus) - wartość kategorii stopnia przymiot
ników i przysłówków oznaczająca większy od uznanego za normę 
(lub punkt odniesienia, podstawę porównania) stopień natężenia 
cechy przypisywanej jakiemuś obiektowi na tle innych mających tę 
samą cechę; Kolega jest wyższy ode mnie\ Książka ciekawsza od 
filmu\ Dotarł szybciej od innych.

stopień zbliżenia narządów mowy p. sposób artykulacji.

stopniowanie bezwzględne - wyrażanie stopnia natężenia cechy za 
pomocądeminutiwów przymiotnikowych {białawy, przygłuchy) 
i -> intensiwów przymiotnikowych {malutki, grubaśny, milusi, we- 
solusieńki).
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stopniowanie opisowe - wyrażanie stopnia natężenia cechy poprzez 
formy analityczne (peryfrastyczne) składające się z przymiotnika 
(przysłówka) i form stopnia wyższego i najwyższego przysłówka 
bardzo ', bardziej ciekawy - najbardziej ciekawy, bardziej głośno - 
najbardziej głośno.

stopniowanie względne - wyrażanie stopnia natężenia cechy poprzez 
dodanie sufiksu -sz(y)//-ejsz(y) do tematu form stopnia równego 
oraz prefiksu naj- do form stopnia wyższego, ładn(y) - ładni- 
ejsziy) - nąj-ładniejsz(y), dalek(i) - dal-sz(y) + ucięcie -ek- - naj
dalszy).

stosunek atrybutywny p. determinacja.

strona - kategoria gramatyczna czasownika, której funkcjąjest sygna
lizowanie diatezy. Jest to kategoria fleksyjna dla czasowników 
co najmniej -> dwumiejscowych (dwuargumentowych), które wy
magają wyrażenia -> agensa i -> obiektu i mających rekcję bier
nikową (rzadko narzędnikową, np. kierować firmą lub dopełnia
czową, np. bronić granic)', semantycznie są to -> czasowniki kau- 
zatywne, czasowniki aktywności psychicznej i czasowniki ukierun
kowanego ruchu. Morfologicznie kategoria strony opiera się na 
opozycji form -» imiesłowu biernego i -> imiesłowu czynnego. 
Uważa się, że kategoria ta ma w języku polskim dwie wartości, 
stronę czynną (Sejm przyjął poprawki do ustawy karno-skarbowej) 
i stronę bierną (Poprawki do ustawy karno-skarbowej zostały przy
jęte przez sejm), natomiast opisywana w wielu podręcznikach stro
na zwrotna nie jest uważana za trzecią wartość tej kategorii. Zob. 
forma zwrotna czasownika.

strona bierna p. strona, 
strona czynna p. strona, 
strona zwrotna p. strona.
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struktura allocentryczna - w opisie składniowym S. Jodłowskiego 
zdanie jako połączenie —> grupy podmiotu z —> grupą orzeczenia, 
czyli dwóch struktur koncentrycznych.

struktura dwuczłonowa - w opisie składniowym S. Jodłowskiego 
struktura zawierająca podmiot i orzeczenie (a. -> grupę podmiotu i 
-» grupę orzeczenia); zdanie w opozycji do -» struktury globalnej i 
-> struktury jednoczłonowej.

struktura formalna (struktura formalno-syntaktyczna) - w składni 
semantycznej struktura —> wyrażenia predykatowo-argumentowe- 
go, reprezentującego SPA.

struktura formalno-syntaktyczna p. struktura formalna

struktura globalna - w opisie składniowym S. Jodłowskiego typ 
struktury składniowej, w którym nie da się wskazać na -> podmiot 
i -> orzeczenie. Tego rodzaju konstrukcje ujmują treść całościowo 
(jako nierozczłonkowaną), ale pełnią funkcję komunikatywną. Do 
struktur globalnych zalicza Jodłowski wypowiedzi dziecięce typu 
papu chcę jeść', wykrzyknienia {Do diabła!}, zawiadomienia {Te 
sprawy - nagłówek prasowy, konstrukcja nie dopuszczająca orze
czenia) oraz tzw. wypowiedzenia nominatywne nie wyrażające pre- 
dykacji {Ciąg na bramkę. Gol) Zob. struktura dwuczłonowa, struk
tura jednoczłonowa.

struktura jednoczłonowa - w opisie składniowym S. Jodłowskiego 
wypowiedzenie, w którym znajduje się tylko orzeczenie (-> grupa 
orzeczenia), wyrażone formą czasownika nie dopuszczającą pod
miotu, Wydawało by się, że zobaczenie atomu jest niemożliwe; 
Powiało chłodem, Czuć naftaliną, Pisało o tym wypadku w gaze
cie (j. potoczny). Zob. struktura dwuczłonowa, struktura globalna.

struktura koncentryczna - w opisie składniowym S. Jodłowskiego 
termin ten oznacza -> grupę składniową opartą na zasadzie okreś
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lania składnika głównego przez inny składnik. Niezależnie od 
stopnia rozbudowy grupy, np. mały dom - bardzo mały dom - bar
dzo mały dom stojący niedaleko parku itd. czy: usłyszał radio - 
usłyszał radio w mieszkaniu sąsiada - usłyszał radio grające w 
mieszkaniu sąsiada - usłyszał radio grające głośno w mieszkaniu 
sąsiada itd., centrum grupy pozostaje zawsze ten sam składnik (w 
naszym przykładzie odpowiednio: dom i usłyszał). Zob. struktura 
allocentryczna.

struktura morfologiczna - schemat morfotaktycznej budowy lekse
mów, będący uogólnieniem realnie istniejących w tekście ciągów 
morfologicznych, np. istnienie ciągów dom-ecz-ek-tp, jęz-or-ek-(p, 
kosz-ycz-ek-(p pozwala na uznanie istnienia schematu struktural
nego (struktury) RsubS5UbSsubFl, gdzie Rsub morfem rdzenny rzeczow
nikowy, Ssub sufiks słowotwórczy rzeczownikowy, FI końcówkowy 
morfem fleksyjny.

struktura predykatowo-argumentowa (SPA, propozycja, składnik 
propozycjonalny, dictum, składnik dyktalny) - w składni seman
tycznej tak nazywa się strukturę złożoną z -> predykatu i związa
nych z nim -> argumentów. Konstrukcje te uważane są za podsta
wowy składnik zdania.

struktura semantyczno-logiczna wypowiedzenia - zespół elementów 
wypowiedzenia, na który składa się -> SPA (opisująca stan rzeczy), 
charakterystyka temporalna (czasowa) opisywanego stanu rzeczy, 
stosunek nadawcy wobec opisywanego stanu rzeczy (treść modal
ną), informacja precyzująca obiekt predykacji (charakterystyka 
referencyjna).

struktura syntaktyczna wypowiedzenia - zespół relacji składnio
wych, w których pozostają składniki wypowiedzenia, będący reali
zacją cech semantyczno-składniowych czasownika - członu głów
nego wypowiedzenia.
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struktura tematyczno-rematvczna p. aktualne rozczłonkowanie zdania.

subiekt - inaczej podmiot czynności, nosiciel stanu, nosiciel cechy.

submorf- element morfologiczny, który daje się wyodrębnić w-> sufi- 
ksach, jako ich składnik nie mający jednak odrębnego znaczenia, 
np. sufiksalny formant -arsk(i) wyodrębniony w przymiotniku 
mleczarski (wyroby mleczarskie - 'wyroby z mleka ) morfologicz
nie jest złożony z submorfów -ar- oraz -sk-, co uwidacznia się na 
tle formacji mlecz-arz((¡>) i kowal-sk(í), gdzie z kolei odnośne seg
menty morfologiczne mają własne znaczenia. Zob. absorpcja mor
fologiczna.

substrat - w składni S. Jodłowskiego termin ten odnosi się do wyrazu 
występującego w -> związku składniowym jako —> człon określany 
(modyfikowany), czyli podstawa, podłoże -> determinacji. Treść 
substratu podlega doprecyzowaniu (zmodyfikowaniu) przez wyraz 
określający, np. w wypowiedzeniu systematyczny wykład historii 
fizyki rzeczownik wykład jest substratem dla przymiotnika syste
matyczny, będącego jego określeniem oraz dla rzeczownika histo
rii, natomiast rzeczownik historii jest substratem dla rzeczownika 
fizyki będącego jego określeniem. Zob. modyfikator.

substytucja - zastępowanie jednego elementu językowego innym jako 
sposób ustalania klas -> morfemów, wyrazów grup syntaktycz- 
nych. Dwa elementy należą do tej samej klasy, jeśli można je pod
stawić w danym typie kontekstu i nie powoduje to zmiany jego 
znaczenia (funkcji).

sufiks (przyrostek) - morfem gramatyczny (^ słowotwórczy lub —> fle- 
ksyjny) występujący po morfemie rdzennym, np. bud-k-a, prze- 
rys-ow-ywa-ć.

sufiks tematyczny (przyrostek tematyczny) - sufiks współtworzący z 
rdzeniem —► temat fleksyjny czasowników, np. nos-i-ć, gr-ywa-ć, 
chlap-ną-ć, biel-e-ć, pis-a-ć.
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sufiks właściwy - w morfotaktyce sufiks znajdujący się między mor- 
femem rdzennym a -> końcówką fleksyjną i mający funkcję słowo
twórczą, np. czyt-nik-a.

sufiksacja p. derywacja afiksalna.
sufiksoid p. jednostronna podzielność dery watu.
superlativus p. stopień najwyższy.
superpozycja morfemów p. węzeł morfologiczny.

supletywizm - zjawisko polegające na tym, że w obrębie leksemu wy
stępują postaci tematu fleksyjnego różne fonologicznie, przy czym 
różnice te są niepowtarzalne w innym leksemie i nie dają się objaś
nić regułami morfonologicznymi. W zależności od stopnia owych 
różnic mówi się o supletywizmie zupełnym, rok-lllat-, człowiek-ll 
łudź-, iś-llsz-llszed-, albo - jeśli istnieje częściowe podobieństwo 
fonologiczne - o supletywizmie niezupełnym, jecha-lljad-, wie- 
dzie-llwie-.

supletywizm niezupełny p. supletywizm.
supletywizm zupełny p. supletywizm.

sylaba (zgłoska) - odcinek wypowiedzi wyznaczany przez rytm oddy
chania, zawierający się między dwoma punktami granicznymi, za 
które uznaje się momenty jednoczesnych zmian położenia narzą
dów mowy, ciśnienia powietrza w tchawicy oraz donośności dźwię
ku, a którego centrum stanowi w języku polskim samogłoska. W 
czasie jej artykulacji występuje jednocześnie największe otwarcie 
kanału głosowego, minimalne ciśnienie powietrza w tchawicy i 
największa donośność dźwięku.

sylaba otwarta - sylaba zakończona na samogłoskę.

sylaba zamknięta - sylaba zakończona na spółgłoskę lub półsamogło- 
skę.

sylabowiec (grupowiec, zgłoskowiec) - rodzaj -> skrótowca utworzony 
z pierwszych -> sylab wyrazów nazwy' wielo wyrazowej, np. Pafa- 
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wag Państwowa Fabryka Wagonów', Sefako Sędziszowska Fa
bryka Kotłów'. Zob. abrewiacja, głoskowiec, literowiec.

synkretyczne końcówki fleksyjne p. synkretyzm.

synkretyzm (homonimia gramatyczna) - zjawisko identyczności for
malnej niektórych końcówek fleksyjnych, np. -a, jako końcówka 
D i B lp. rzeczowników męskich żywotnych, którego konsekwencją 
jest występowanie identycznych (homonimicznych) -> form flek
syjnych. Identyczne co do formy fonologicznej końcówki fleksyjne 
odrębnych przypadków nazywamy końcówkami synkretycznymi a 
identyczne formy odrębnych przypadków formami synkretyczny
mi.

synkretyzm kategorialny - taki rodzaj synkretyzmu, który spowodo
wany jest przynależnością leksemu do danej klasy funkcjonalnej 
(części mowy) lub do pewnej klasy rodzajowej rzeczowników. Ina
czej mówiąc, jeśli dany leksem należy do danej klasy, to określone 
formy fleksyjne tego leksemu są synkretyczne i można je traktować 
jako formalne wyznaczniki przynależności leksemu do tej klasy. 
Przykładem s.k. może tu być synkretyzm M, B, W w lp. i takiż 
synkretyzm w lmn. rzeczowników rodzaju nijakiego (okno, pole).

synkretyzm niekategorialny - synkretyzm, który jest wynikiem przy
należności -> leksemu do danego typu morfologicznego (synkre
tyzm M B lp. rzeczowników typup/esń), właściwościami fonologi- 
cznymi (wygłos tematu decydujący o przyjmowaniu pewnych koń
cówek fleksyjnych, np. synkretyzm form fleksyjnych przymiotni
ków typu głupi), albo czynnikami leksykalnymi (synkretyzm D 
Msc. lp. rzeczownika dom).

synonimia - symbolizowanie tej samej treści przez różne formy języ
kowe, np. biec i pędzić', językoznawstwo, lingwistyka i nauka o ję
zyku.
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synonimy (wyrazy bliskoznaczne) - wyrazy o różnej formie i tym sa
mym (takim samym) znaczeniu.

syntagma - ogólnie każde połączenie w tekście dwóch lub większej 
liczby jednostek językowych znaczących. Termin ten w' morfologii 
może oznaczać wyraz jako ciąg połączonych morfemów (po-wy- 
pis-ywa-l-i-śmy), w składni może oznaczać -> grupę syntaktyczną 
lub -> wypowiedzenie.

syntagmatyka morfonologiczna - część morfonologii zajmująca się 
opisem możliwych w danym języku typów struktury morfemów.

syntagmatyka morfotaktyczna - część morfotaktyki zajmująca się 
opisem możliwych w danym języku typów struktury morfemowej 
leksemów.

syntetyczna konstrukcja leksykalna p. uniwcrbizacja.
syntetyzm p. uniwerbizacja.

sytuacja niezmiennostanowa - w semantycznej klasyfikacji czasow
ników akcja nazywana przez czasownik, w której wyniku nie 
powstaje nowy stan rzeczy (zmiana stanu -> subiektu lub -> obiek
tu), np. płynąć, rozmawiać, przechadzać się. Zob. sytuacja zmien- 
nostanowa.

sytuacja teliczna - w semantycznej klasyfikacji czasowników typ -» 
akcji nazywanej przez czasownik, której rezultat następuje w' wyni
ku procesu trwającego w pewnym odcinku czasowym, np. ziele
nieć, rysować, budować. Zob. sytuacja zmiany skokowej.

sytuacja zmiany skokowej - w semantycznej klasyfikacji czasowni
ków taki rodzaj -> akcji nazywanej przez czasownik, w której re
zultat jest osiągnięty na skutek jednorazowej zmiany stanu, np. wy
skoczyć, usnąć. Zob. sytuacja teliczna.

sytuacja zmiennostanowa - w semantycznej klasyfikacji czasowni
ków jest to taka -> akcja nazywana przez czasownik, która prowa
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dzi do zmiany stanu rzeczy w stosunku do chwili sprzed jej zaist
nienia, np. postarzeć się, ogłuchnąć, zamieszkać. Zob. sytuacja 
niezmiennostanowa.

szczyt p. postawa.

szereg (związek współrzędny, rzadziej: grupa współrzędna) - rodzaj 
związku wyrazowego, w którym człony połączone są stosunkiem 
koniunkcji (brat i siostra', kupił chleb, masło, kawę) lub alterna
tywy (brat albo siostra). W grupie takiej oba człony są sobie dys
trybucyjnie równoważne, co oznacza, że każdy z nich może zastą
pić całą grupę, por. Pisała nowele i opowiadania - Pisał nowele. 
Pisała opowiadania.

szereg słowotwórczy (łańcuch słowotwórczy) - w opisie słowotwór
czym wykorzystującym pojęcie s gniazda słowotwórczego jest to 
zbiór wyrazów uporządkowany linearnie zgodnie ze stosunkami 
motywacji słowotwórczej. Pierwszym elementem szeregu jest wy
raz słowotwórczo -> niemotywowany, motywujący bezpośrednio 
derywat taktu pierwszego, ten z kolei motywuje derywat drugiego 
taktu itd., np. wraca(ć) - po-wraca(ć) - powróc-i(ć) - po-wrót-(())) 
- powrot-n(y) - powrotni-e. Podstawą szeregu słowotwórczego są 
więc relacje motywacji: bezpośredniej między każdymi dwoma są
siadującymi ze sobą wyrazami i pośredniej między wszystkim wy
razami, począwszy od inicjalnego w danym szeregu. Zob. gnia
zdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, takt słowotwórczy.

szmer - dźwięk powstający w wyniku drgań nieregularnych (nieperio
dycznych). Zob. dźwięk nieperiodyczny.

szyk (linearne uporządkowanie składników) - kolejność wyrazów w 
wypowiedzeniu (wypowiedzeń składowych w7 wypowiedzeniu zło
żonym).



rs
ściągnięcie p. kontrakcja.

śródglos - środkowa część wyrazu.



T
takt mowy p. zestrój akcentowy.

takt słowotwórczy - w opisie słowotwórstwa wykorzystującym pojęcie 
gniazda słowotwórczego tak określa się odległość pomiędzy wyra
zem będącym centrum gniazda a danym derywatem jako ele
mentem -> szeregu słowotwórczego. Np. szereg słowotwórczy bę
dący fragmentem gniazda motywowanego przez przymiotnik 
chłodny ma postać: chłodn(y) - chłodz-i(ć) - chłod-nicziy) - chło- 
dnic-tw(o), gdzie odpowiednio chłodzić jest derywatem I taktu, 
chłodniczy II taktu, a chłodnictwo III taktu. Używa się też określe
nia derywat I, II, III stopnia. Zob. gniazdo słowotwórcze, paradyg
mat słowotwórczy, szereg słowotwórczy.

temat - 1. = -> temat fleksyjny.
2. = -> temat słowotwórczy.
3. (składnik tematyczny, datum) - ta część struktury -> tematycz- 
no-rematycznej zdania, która odpowiada temu, o czym się w zda
niu mówi. Zob. aktualne rozczłonkowanie zdania, remat.

temat czasu nieprzeszłego - jeden z dwóch tematów podstawo
wych czasownika, dający się zidentyfikować w formach czasu te
raźniejszego czasowników niedokonanych i czasu przyszłego pros
tego czasowników dokonanych (robi-ę, napisz-emy, biegni-esz, 
kopni-e), w formach trybu rozkazującego (zrób-ć), uderz-cie, kop- 
nij-tj), w imiesłowie przysłówkowym współczesnym (widz-ąc, maj
ąc, piek-ąc), a jako podstawa -> tematu wtórnego w imiesłowie 
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przymiotnikowym czynnym (brakuj-ąc-y, wlok-ąc-y się). Zob. te
mat czasu przeszłego.

temat czasu przeszłego - jeden z dwóch -> tematów’ podstawowych 
czasownika, dający się zidentyfikować w bezokoliczniku (biega-ć, 
narysowa-ć, opracowywa-ć, krzykną-ć), w imiesłowie przysłów
kowym uprzednim {zobaczy-wszy, ubieg-łszy, a jako podstawa 
tematów wtórnych w formach czasu przeszłego (siedzial-e-m, kop- 
nąl-ip), w formach czasu przyszłego niedokonanego (analityczne
go) będzie rysował-a-(p, w formach trybu przypuszczającego (obej- 
rzel-i-by-śmy) w imiesłowie przymiotnikowym biernym (napisa-n- 
y, kopni-ęt-y), w formach nieosobowych na -no i -to (widzia-n-o, 
bi-t-o, wypracowa-n-o, pit-o). Zob. temat czasu nieprzeszłego.

temat derywowany p. temat wtórny.

temat fleksyjny - wspólna część wyrazów gramatycznych należą
cych do tego samego leksemu, będąca nośnikiem -> znaczenia lek
sykalnego.

temat fleksyjny derywowany p. lemat fleksyjny wtórny.
temat fleksyjny supletywny p. supletywizm.

temat oboczny - (alternant tematu fleksyjnego, wariant tematu fle- 
ksyjnego) - każda z różniących się fonologicznie postaci -> tematu 
fleksyjnego tego samego -> leksemu, np. Amerykan- // Ameryka
nin- // Amerykan-, czwór- II czworg-, pisa- II pisz-. Zob. morfolo
giczne warianty tematu podstawowego, morfonologiczne warianty 
tematu podstawowego.

temat podstawowy - ten -»temat fleksyjny, który występuje we wszy
stkich formach fleksyjnych danego leksemu i nie zawiera afi- 
ksu formotwórczego. Uwaga: w czasownikach wyróżnia się dwa te
maty podstawowe, -> temat czasu przeszłego i -> temat czasu nie
przeszłego. Zob. temat fleksyjny wtórny.
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temat podstawowy otwarty---- > temat fleksyjny czasownika zakoń
czony na samogłoskę, widzie-ć, dmuchną-ć.

temat podstawowy pełny - dłuższy z wariantów tematu podstawo
wego, np. rozumiej-ą wobec rozumie-m, rozumie-sz, rozumie-^, 
rozumie-my, rozumie-cie’, dadz-ą wobec da-m, dasz, da-<p, da-my, 
da-cit. Zob. temat fleksyjny podstawowy skrócony.

temat podstawowy pólsamogłoskowy —> temat fleksyjny czasowni
ka zakończony na półsamogłoskę, czuj-e, poznaj-ę. Zob. temat fle
ksyjny podstawowy samogłoskowy, temat fleksyjny podstawowy 
spółgłoskowy.

temat podstawowy rozszerzony - dłuższy z s morfologicznych wa
riantów tematu podstawowego, rozbudowany przyrostkiem tema
tycznym, gasną-ć wobec gasl-(<p), kradn-ą wobec kraś-ć, drze-ć 
wobec dr-ę.

temat podstawowy samogłoskowy---- > temat fleksyjny czasownika
zakończony na samogłoskę, zna-ć, nosi-ć.

temat podstawowy skrócony - krótsza z altemujących postaci -> te
matu podstawowego, np. sta-ć wobec stoj-ą, czyta-ć wobec czytaj- 
ą. Zob. temat fleksyjny podstawowy pełny.

temat podstawowy spółgłoskowy - -> temat fleksyjny czasownika za
kończony na spółgłoskę, nieś-ć, wieź-ć, pisz-ę, widz-ę.

temat podstawowy zamknięty - s temat fleksyjny czasownika za
kończony na spółgłoskę lub półsamogłoskę.

temat słowotwórczy - (rzadko w tym znaczeniu: podstawa słowotwór
cza) - wspólna część wyrazu motywowanego i motywującego. Po
sługując się pojęciem „wspólnej części” trzeba jednak pamiętać o 
alternacjach jakościowych i ilościowych, które powodują dość 
znaczne nieraz różnice form tematu słowotwórczego w wyrazie 
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motywowanym w stosunku do kształtu tego tematu w wyrazie mo
tywującym, gdzie pokrywa się on z tematem fleksyjnym. Por. dom- 
ek - dom{j>), ale: kolacyj-k(a) - kolacjla), reduk-cj(a) - reduko
wane), lag-(a) - lask(a).

temat słowotwórczy związany - wspólna część grupy (co najmniej 
dwóch wyrazów, na ogół czasowników prefiksalnych), która nie 
jest jednak tematem fleksyjnym, ale tylko jego częścią, np. seg
ment -ją- identyfikowalny w czasownikach ująć, przyjąć, przejąć, 
zająć, wyjąć, odjąć... jako morfem rdzenny, jednak nie występują
cy bez prefiksu wobec braku we współczesnej polszczyźnie czasow
nika *jąć, podobnie segment -jrz-ll-gląd- ujrzeć, spojrzeć, podej
rzeć, wyjrzeć, zajrzeć... // wyglądać, spoglądać, podglądać, zaglą
dać... Tego typu grupy leksemów można rozpatrywać w opisie sło
wotwórczym jako związane stosunkami motywacji, jednak nie ma 
jednolitego poglądu co do sposobu ich interpretacji.

temat wtórny (temat derywowany) —> temat fleksyjny rozszerzony w 
stosunku do -> tematu podstawowego o fleksyjne afiksy tema- 
totwórcze. Temat ten wyróżniany jest w opisie budowy form gra
matycznych czasowników. Tematami wtórnymi czasownikowymi 
są: temat form czasu przeszłego z sufiksem -ł-ll-l'--, pisał-lIpisal'- 
(/), gryzl-llgryźl'-(j); ten sam temat występuje w formach trybu 
przypuszczającego i analitycznych formach czasu przyszłego nie
dokonanego; temat form nieosobowych z sufiksami -n-, -t- (czy- 
tan-{p), bit-(o))', temat imiesłowu przymiotnikowego czynnego z 
sufiksem -ąc- (czytając-y), temat imiesłowu przymiotnikowego 
biernego z sufiksami -n-, -t-, -on-, -ęt-. Także np.: Amerykanin- 
wobec Amerykan- (temat wtórny amerykanin- z sufiksem -in-). 
Zob. temat fleksyjny podstawowy.

temporalizacja (charakterystyka temporalna wypowiedzi) - lokalizo
wanie akcji będącej treścią zdania w czasie w stosunku do chwili 
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mówienia, do wskazanego innego punktu czasowego lub do innej 
akcji. Zob. hasła dot. czasu.

teoria alternacji p. paradygmatyka morfonologiczna.

ton - dźwięk powstający wskutek drgań regularnych (periodycznych). 
Zob. dźwięk periodyczny, dźwięk nieperiodyczny.

ton krtaniowy —> dźwięk periodyczny powstający w wyniku drgań 
wiązadeł głosowych.

transformacja - w niektórych opisach składniowych rodzaj operacji 
polegającej na przekształceniu danej konstrukcji składniowej w 
inną, równoznaczną z nią, np. Oglądaliśmy, jak słońce wschodzi 
-> Oglądaliśmy wschód słońca; Irytuje mnie to, że Jan jest aż taki 
naiwny -» Irytuje mnie aż taka naiwność Jana (transformacja no- 
minalizująca, a. nominalizacja), Ewa napisała to opowiadanie 
To opowiadanie zostało napisane przez Ewę (transformacja pasy- 
wizująca, a. pasywizacja).

transformacja nominalizująca p. transformacja, 
transformacja pasywizująca p. transformacja.

transpozycja - 1. w składni semantycznej przeniesienie wyrażenia 
predykatywnego do pozycji argumentowej.
2. w słowotwórstwie p. funkcja formantu transpozycyjna.

treść modalną - w składni semantycznej drugi, obok —> podstawowej 
struktury predykatowo-argumentowej, składnik zdania elemen
tarnego, podrzędny wobec PSPA i wnoszący informację o modal- 
ności asertorycznej. Zob. asercja.

tryb - kategoria gramatyczna czasownika będąca morfologicznym 
środkiem wyrażania —> modalności w zdaniu.

tryb orzekający p. tryb oznajmujący.

tryb oznajmujący (tryb orzekający) - jedna z wartości kategorii trybu 
czasownika sygnalizująca nienacechowaną -> modalność, charak
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terystyczną dla zdań stwierdzających istnienie takich czy innych 
sytuacji w rzeczywistości pozajęzykowej. Używając go, nadawca 
sygnalizuje, że bierze odpowiedzialność za prawdziwość wygłasza
nego sądu (o ile nie wprowadza do zdania leksykalnych wykładni
ków' typu chyba, może, prawdopodobnie, podobno, osłabiających 
kategoryczność stwierdzenia). Realizowany jest przez formy czasu 
teraźniejszego, przyszłego i przeszłego oraz nieosobowe formy 
czasownika.

tryb przypuszczający - jedna z wartości kategorii trybu czasownika 
sygnalizująca -> modalność epistemiczną. Służy do mówienia o sy
tuacjach hipotetycznych (możliwych, ale nieistniejących) i realizo
wany jest za pomocą odrębnych -> form gramatycznych, aglutyna- 
cyjnych i analitycznych, w których wykładnikiem morfologicznym 
trybu przypuszczającego jest sufiks -by- (zrobiłbym). W obrębie 
trybu przypuszczającego wyróżnia się dwie jego wersje zróżnico
wane pod względem modalności i budowy - formy trybu przypu
szczającego nierzeczywistego (byłby czytał), które sygnalizują sy
tuację hipotetyczną, o której nadawca wie, że nie została zreali
zowana i formy trybu przypuszczającego potencjalnego (czytałby) 
sygnalizujące także hipotetyczność sytuacji, ale bez sygnalizowa
nia braku jej realizacji.

tryb przypuszczający nierzeczywisty p. tryb przypuszczający, 
tryb przypuszczający potencjalny p. tryb przypuszczający.

tryb rozkazujący - jedna z wartości kategorii trybu czasownika wyra
żająca -> modalność deontyczną- żądanie w stosunku do odbiorcy 
takiego czy innego zachowania się ('chcę, abyś...'). Realizowany 
jest odrębnymi formami fleksyjnymi o wartości 2. os. lp., 1. os. 
lmn. i 2. os. lmn. Zob. też ekskluzywna forma trybu rozkazujące
go, inkluzywna forma trybu rozkazującego.

typ słowotwórczy - jednostka systemu słowotwórczego, podrzędna w 
stosunku do -> kategorii słowotwórczej; schemat derywacyjny o 
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określonej wartości kategorialnej (np. -> nazwy narzędzia, na
zwy cech itp.) i ustalonym -> formancie słowotwórczym. Niektóre 
ujęcia dodają wymóg jednolitości -> podstawy słowotwórczej (np. 
czasownik czynnościowy, rzeczownik osobowy). Tak więc do tego 
samego typu słowotwórczego należą np. rzeczowniki bad-acz, 
ujeżdż-acz, oprowadz-acz, (czasownik czynnościowy niedokonany 
+ sufiks -acz + znaczenie kategorialne subiektu czynności), odręb
ny zaś typ reprezentuje rzeczowniki mal-arz, pis-arz, druk-arz 
(czasownik czynnościowy niedokonany + sufiks -arz + znaczenie 
kategorialne subiektu czynności), oba jednak należą do tej samej 
kategorii słowotwórczej nazw subiektów czynności.



u
u niezgloskotwórcze p. półsamogłoska.

uniwerbizacja - proces słowotwórczy polegający na przekształceniu 
nazwy będącej grupą nominalną (rzeczownik + przymiotnik) w na
zwę jednowyrazową (uniwerbizm, syntetyzm, leksykalną kon
strukcję syntetyczną), np. liceum ogólnokształcące - ogólniak, 
łódź motorowa - motorówka, dom akademicki - akademik, grama
tyka opisowa - opisówka. Charakterystyczne jest to, że obie nazwy 
(analityczna i syntetyczna) funkcjonują obok siebie w języka, przy 
czym uniwerbizm używany jest na ogół jest w stylu potocznym, zaś 
analityzm w stylu oficjalnym.

uniwerbizm p. uniwerbizacja.

upodobnienie całkowite - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego pole
gającego na likwidacji wszystkich różnic między sąsiadującymi 
głoskami, np. zźeleńeć - tźeleńeć', upodobnienie pod względem 
miejsca artykulacji (sp. zębowa [z] do sp. palatalnej [ź], i (w tym 
przypadku to skutek) pod względem miękkości, sp. twarda do sp. 
miękkiej). Zob. upodobnienie częściowe.

upodobnienie częściowe - rodzaj upodobnienia fonetycznego pole
gającego na zniesieniu zróżnicowania artykulacyjnego sąsiednich 
głosek w zakresie jakiejś jednej cechy artykulacyjnej, np. sćytyvać 
- scytyvać (sp. zębowa [s] do dziąsłowej [ś]). Zob. upodobnienie 
całkowite.
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upodobnienie fakultatywne - takie —> upodobnienie fonetyczne, które 
nie realizuje się w sposób bezwględny, ale jest warunkowane tem
pem mówienia, dokładnością artykulacji, typem sytuacji komuni
kacyjnej.

upodobnienie fonetyczne (asymilacja) - w fonetyce zjawisko polega
jące na częściowej lub całkowitej adaptacji głoski do jej fonetycz
nego sąsiedztwa, uwarunkowane kontekstem, a oparte na tendencji 
do ujednolicania ruchów artykulacyjnych w toku mówienia.

upodobnienie martwe - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego, które 
dokonało się w historii języka i nie działa w polszczyźnie współ
czesnej. Ślady upodobnień tego rodzaju zachowują się w ortografii 
(pisownia kwit [kf it], wpłynąć [fpłynońć] i w morfonologii [łatka] 
- [łavek]. Uwaga: w synchronicznym opisie języka współczesnego 
termin ten i pojęcie nie mają sensu.

upodobnienie międzywyrazowe (fonetyka międzywyrazowa, sandhi) 
---- > upodobnienie fonetyczne, które zachodzi na granicy dwóch 
wyrazów, przy czym w języku polskim jest to zawsze upodobnienie 
wygłosu pierwszego wyrazu (-> upodobnienie wsteczne), np. [brad 
muj], [dorn' i ogrut] (palatalizacja [m]). Zob. upodobnienie we- 
wnątrzwy razowe.

upodobnienie pod względem dźwięczności —> upodobnienie fonety
czne zachodzące w grupach spółgłoskowych złożonych ze -> spół
głosek właściwych, prowadzące do ujednolicenia całej grupy pod 
względem dźwięczności, przy czym decyduje tu jakość ostatniej 
spółgłoski w grupie, np. [łatka], [proźba]. W grupach spółgłosko
wych złożonych ze -> spółgłosek właściwych i -> sonomych zjawi
sko to zachodzi wtedy, gdy sonorant znajduje się pomiędzy dwiema 
spółgłoskami właściwymi bezdźwięcznymi, albo grupa typu -> ob- 
struent + sonorant znajduje się w wygłosie absolutnym i wówczas 
sonorant artykułowany jest bez zwarcia wiązadeł głosowych, 
[kff'i], [cosnkovy], [myś]].
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upodobnienie pod względem miejsca artykulacji - rodzaj upodob
nienia fonetycznego, wewnątrzwyrazowego i międzywyrazowego, 
w którego wyniku następuje zmiana miejsca artykulacji głoski 
pod wpływem głoski następującej po niej. Zjawisko to obejmuje 
upodobnienia spółgłosek zębowych do dziąsłowych [beśćelny], 
ortogr. bezczelny, palatalizację spółgłosek twardych w pozycji 
przed [i], [j] lub spółgłoską palatalną czy spalatalizowaną 
[bez'ideovy], ortogr. bezideowy, [akacja], ortogr. akacja, 
[roz bjerać], ortogr. rozbierać', depalatalizację palatalnych w pozy
cji przed zębową lub dziąsłową twardą [koścem], ortogr. kośćcem.

upodobnienie pod względem sposobu artykulacji (upodobnienie pod 
względem stopnia zbliżenia narządów mowy) - rodzaj -> upodob
nienia fonetycznego występującego zarówno w śródgłosie jak i 
na granicy między wyrazowej, które polega na dostosowaniu -> 
miejsca artykulacji danej głoski do miejsca artykulacji głoski po 
niej następującej, częściowo lub całkowicie. Proces ten może mieć 
kilka wariantów: a) spółgłoska zwarta przed spółgłoską szczelino
wą lub zwarto-szczelinową zmienia się w zwarto-szczelinową, np. 
[ocsunońć], ortogr. odsunąć', b) samogłoska ustna przed spółgło
ską nosową w pozycji przed spółgłoską szczelinową uzyskuje rezo
nans nosowy [pes'ja], ortogr. pensja', c) [ś], [ź] przed zwarto-szcze
linową przechodzi w [j]; d) [ń] w pozycji przed zwartą lub zwarto- 
szczelinową twardą realizowana jest jako grupa [j] + spółgłoska 
nosowa (tzw. rozsunięcie artykulacyjne), np. [xaimba], ortogr. 
hańba, [koinćyć], ortogr. kończyć.

upodobnienie pod względem stopnia zbliżenia narządów mowy p. upodobnienie pod 
względem sposobu artykulacji.

upodobnienie postępowe - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego (-> 
martwego), wynik perseweracji artykulacyjnej, [kśak], [pśeja- 
wiać śe]. Zob. upodobnienie wsteczne.
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upodobnienie wewnątrzwyrazowe - rodzaj -> upodobnienia fone
tycznego, które zachodzi w środku wyrazu. Zob. upodobnienie 
między wyrazowe.

upodobnienie wsteczne - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego będą
cego wynikiem antycypacji artykulacyjnej, [ro.śeźyć] obok 
[rosśeżyć], [zmarźńej. Jest to typ upodobnienia -> żywego i -» fa
kultatywnego. Zob. upodobnienie postępowe.

upodobnienie żywe - rodzaj -> upodobnienia fonetycznego, które za
chodzi we współczesnym języku i ma charakter fakultatywny, co 
oznacza, że nie musi bezwzględnie zachodzić; jego pojawienie się 
w danym wyrazie warunkowane jst na ogół tempem mówienia, sta
rannością artykulacji, wreszcie typem sytuacji mówienia (potoczna 
- oficjalna).

uproszczenie grup spółgłoskowych - zjawisko polegające na słab
szym wymawianiu niektórych spółgłosek wchodzących w skład 
grup spółgłoskowych, lub pomijaniu ich w wymowie ([krakosk'i], 
[pśyńus], ortogr. krakowski, przyniósł).

ustęp p. odstawa.

uzupełnienie - 1. w składni semantycznej składnik -> wyrażenia zda
niowego wymagany przez człon konstytutywny.
2. termin ten jest używany też poza składnią semantyczną i ozna
czający człon konotowany i jednocześnie akomodowany przez cza
sownik łącznikowy (być, stawać się/stać się, zostawać/zostać) i 
przez podmiot, np. Jan jest nieuprzejmy, Oni są chorzy; Córka w 
przyszłości zostanie prawnikiem; Te domy są bardzo zniszczone; 
czyli orzecznik.
3. ogólna nazwa konotowanych przez czasownik grup nominal
nych o funkcjach podmiotu i dopełnienia, rzadko okolicznika (np.
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X mieszka w Poznaniu, gdzie mieszkać należy do nielicznych cza
sowników konotujących obligatoryjnie Okolicznik).

uzupełnienie fakultatywne p. uzupełnienie usuwalne.

uzupełnienie nieusuwalne (uzupełnienie obligatoryjne) - w składni 
semantycznej taki typ uzupełnienia, którego usunięcie prowadzi 
do otrzymania w izolacji od kontekstu niepoprawnego wyraże
nia zdaniowego, np. w zdaniu Krzysztof Kolumb jest odkrywcą 
Ameryki nieusuwalny jest składnik Ameryki, por. ^Krzysztof Ko
lumb jest odkrywcą.

uzupełnienie obligatoryjne p. uzupełnienie nieusuwalne.

uzupełnienie usuwalne (uzupełnienie fakultatywne) - w składni se
mantycznej taki składnik -> wyrażenia zdaniowego, którego usu
nięcie nie powoduje niepoprawności tego wyrażenia w izolacji od 
kontekstu, np. Pan Kowalski jest dyrektorem banku - Pan Kowal
ski jest dyrektorem (możliwość usunięcia składnika banku).

użycie generyczne grupy nominalnej - użycie grupy nominalnej w 
odniesieniu do całego gatunku obiektów, np. Pies (= gatunek ssa
ka) został już bardzo dawno udomowiony. Kwadrat (= rodzaj figu
ry geometrycznej) ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe.

użycie ogólne grupy nominalnej - użycie grupy nominalnej w odnie
sieniu do klasy, gatunku, grupy obiektów rzeczywistości pozajęzy- 
kowej. Zob. użycie szczegółowe grupy nominalnej, wyznaczanie 
szczegółowe.

użycie szczegółowe grupy nominalnej - użycie grupy nominalnej w 
odniesieniu wyróżnionego, choć niekoniecznie określonego obiek
tu w rzeczywistości pozajęzykowej, np. Koty są indywidualistami. 
Zob. użycie ogólne grupy imiennej, wyznaczanie uogólniające.
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verbum p. słowo.
verbtim dicendi p. czasownik mówienia.
verbum finitum p. forma finitywna czasownika, forma osobowa czasownika. 
verbum sentiendi p. czasownik perceptywny.
vocativus p. wołacz.



w
Walencja - 1. zdolność czasowników do otwierania przy sobie miejsc w 

tekście dla innych wyrazów, bez których konstrukcja składniowa 
odczuwana jest jako niepełna. Tak więc np. czasownik czytać 
otwiera dwa miejsca dla uzupełnień -> grupami nominalnymi o 
wartości subiektu czynności nazwanej tym czasownikiem i -> 
obiektu tej czynności (кто czytać co - chłopiec czyta list wobec 
niepełności treściowej w stosunku do pełnej realizacji schematu 
struktur czyta list i chłopiec czyta), a czasownik dawać otwiera 
trzy miejsca: dla subiektu czynności, obiektu i odbiorcy (кто da
wać co, komu). Czasowniki mają więc zróżnicowane ilościowo 
(liczba uzupełnień) i jakościowo (tzw. role semantyczne) cha
rakterystyki walencyjne i te różnice decydują o schematach struk
turalnych zdań przez nie konstytuowanych. Ustalenie Walencji 
czasownika sprowadza się do określenia liczby koniecznych (wy
maganych) uzupełnień (-> uzupełnień nieusuwalnych) oraz opis 
ich cech semantycznych, tzw. semantycznych cech selekcyjnych 
(np. dla subiektu przy czasowniku czytać jest to cecha +osobo- 
wość) i selekcyjnych cech formalnych (odpowiednio przy czytać 
subiekt musi być wyrażony przez GNM).
2. w -> morfotaktyce termin ten oznacza zdolność morfemów do 
wchodzenia w związki z innymi morfemami.

wałczenie - proces fonetyczny, zapoczątkowany w polszczyźnie jesz
cze w XVI w. i polegający na zastępowaniu przedniojęzykowej ar
tykulacji spółgłoski [ł] artykulacją wargową, co doprowadziło w 
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rezultacie do pojawienia się półsamogłoski [u] niezgłoskotwórcze 
w pozycjach, w których wcześniej wymawiano spółgłoskę przed- 
niojęzykowo-zębową.

wariant fakultaty wny głoski p. warianty głosek, 
wariant fonemu p. allofon.
wariant główny fonemu p. allofon główny.
wariant indywidualny głoski p. warianty głosek.
wariant morfemu p. allomorf.
wariant poboczny fonemu p. allofon główny, 
wariant pozycyjny głoski p. warianty głosek, 
wariant tematu fleksyjnego p. temat oboczny.

warianty - ogólnie elementy językowe różniące się pod względem for
my, natomiast nie różniące się (identyczne) pod względem funk
cji. Zbiór wariantów danego rodzaju (fonetycznych, np. głoski [t] 
zębowe, [t] dziąsłowe czy morfologicznych, np. pies-, ps-, pś-) 
traktuje się w opisie języka jako realizacje tej samej jednostki sy
stemu (fonemu, morfemu).

warianty diatetyczne - dwa zdania o tej samej treści różniące się war
tością kategorii strony, Xpożyczył od Y-ka pieniądze - Pieniądze 
zostały pożyczone X-owi przez Y-ka.

warianty głosek - inaczej odmianki głosek; głoski różniące się mię
dzy sobą jakąś cechą artykulacyjną, co jednak nie powoduje istot
nych czy uświadamianych przez użytkowników języka różnic słu
chowych. Zazwyczaj jeden z wariantów głoski odznacza się samo
dzielnością artykulacyjną i może być wymawiany jako izolowany 
dźwięk, inne natomiast nie sąartykulacyjnie samodzielne i wyma
wiane być mogą tylko w ciągu dźwiękowym. W opisie wariantów 
głosek rozróżnia się warianty pozycyjne, których wystąpienie uwa
runkowane jest sąsiedztwem fonetycznym (np. dziąsłowy wariant 
[d] pojawia się tylko przed spółgłoską dziąsłową), warianty fakul
tatywne (indywidualne), których pojawienie się jest wywołane na
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wykami artykulacyjnymi konkretnej jednostki mówiącej (np. [R] 
języczkowe zamiast [r] dziąsłowego, czy [ł] przedniojęzykowo-zę- 
bowe zamiast [u] niesylabicznego). W interpretacji fonologicznej 
warianty danej głoski uznawane są za warianty jednego -> fonemu 
(allofony), różnice między nimi dotyczą bowiem cech niedystynk- 
tywnych. Zob. spółgłoska samodzielna artykulacyjnie, spółgłoska 
niesamodzielna artykulacyjnie, fonem, allofon, cecha dystynktyw- 
na.

wartości kategorii morfologicznej - znaczenia gramatyczne pozosta
jące wobec siebie w opozycji i składające się na daną -> kategorię 
morfologiczną, np. znaczenia 'pojedynczość' - 'wielość' stanowią 
wartości kategorii morfologicznej liczby.

wartość kategorialna derywatu (znaczenie kategorialne derywatu) - 
uogólnione znaczenie —> tematów słowotwórczych i znaczenie -> 
formantów wspólne dla jakiejś klasy -> wyrazów motywowanych i 
uznane za podstawę określenia kategorii słowotwórczej, np. dla 
derywatów pis-arz, myśl-iciel, ucz-eń, naucz-yciel, lek-arz, stróż- 
((¡i) takim uogólnionym znaczeniem będzie 'subiekt czynności', na 
które składa się wspólne dla wszystkich występujących w nich for
mantów znaczenie 'ten, kto wykonuje' + uogólnione znaczenie te
matów słowotwórczych 'czynność'.

welarność - tylnojęzykowość.

welaryzacja - wzniesienie tylnej części grzbietu języka jako ruch arty- 
kulacyjny towarzyszący artykulacji -> spółgłosek przedniojęzyko- 
wych w położeniu przed spółgłoską tylną [k], [g],

wewnątrztekstowa funkcja morfemu p. funkcja morfemu tekstowa.

węzeł morfologiczny (superpozycja morfemów) —> fonem (lub grupa 
fonemów) należący jednocześnie do dwóch sąsiadujących -> mor
femów. Taka sytuacja, będąca wynikiem uproszczeń fonetycznych 
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w grupach spółgłoskowych występuje np. w przymiotniku płock-i 
- Płock- + -sk-(i), gdańsk-i - Gdańsk- + -sk-(i).

wibrant p. spółgłoska wibracyjna.

wielofunkcyjność formantu - możliwość sygnalizowania przez dany 
formant więcej niż jednego znaczenia, a w konsekwencji możli
wość tworzenia -> derywatów należących do różnych -> typów czy 
nawet -> kategorii słowotwórczych. Przykładem wielofunkcyjnego 
formantu może być sufiks -ak- tworzący —> nazwy narzędzi (prze- 
bij-ak, wycin-ak), -> ekspressiva (chłop-ak, prosi-ak), nazwy su
biektów cech (wiatr-ak).

wielomotywacyjność - w słowotwórstwie istnienie relacji motywacyj
nych wiążących dany wyraz jednocześnie z więcej niż jednym -> 
wyrazem motywującym. I tak np. przymiotnik hutniczy daje się in
terpretować w powiązaniu z rzeczownikiem huta ('związany z 
hutą', np. piec hutniczy), hutnik ('związany z hutnikiem', np. 
kombinezon hutniczy)-, parowiec może być interpretowany przez 
odniesienie do rzeczownika para ('statek napędzany parą), albo 
do przymiotnika parowy ( statek parowy ). W opisie słowotwór
czym przyjmuje się zasadę, by interpretacja -> derywatów wielo- 
motywacyjnych opierała się na wyborze jednej z możliwych moty
wacji, tej mianowicie, która pozwala w derywacie wydzielić możli
wie najprostszy -> formant. Bierze się jednak pod uwagę także inne 
kryterium, jak powtarzalność relacji semantycznych w systemie 
słowotwórczym, mówiąc inaczej, wybiera się tę wersję motywacji, 
która pozwala umieścić derywat w możliwie dużej klasie analo
gicznych formacji słowotwórczych. W przypadkach interpretacji 
derywatów wielomotywacyjnych jedną z motywacji uznajemy za 
główną, pozostałe zaś za motywacje towarzyszące.

właściwości formalno-syntaktyczne wyrażeń predykatywnych (for
malne cechy selekcyjne wyrażeń predykatywnych) - w składni se
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mantycznej liczba wymaganych i dopuszczanych przez -> wyraże
nie predykatywne —> uzupełnień oraz ich charakterystyka obejmu
jąca przynależność kategorialną i postać -> wskaźników syntak- 
tycznych (-»morfemów gramatycznych) wchodzących w skład ich 
struktury.

wokabuła - wyraz hasłowy w słowniku; np. w tym haśle wyrazem ha
słowym czyli wokabułąjest wyraz wokabuła.

wokalizacja jerów - proces fonetyczny, który zaszedł w językach sło
wiańskich w X w. polegający na wzmocnieniu artykulacji jerów 
występujących w tzw. -> pozycji mocnej, w czego wyniku prze
kształciły się one w j. polskim w samogłoskę [ej. -> Jer twardy (t>) 
dał samogłoskę [e] nie powodującą palatalizacji poprzedzającej ją 
spółgłoski, por. sT>m>-sen, —> jer miękki (b) natomiast przeszedł w 
samogłoskę [’e] palatalizującą poprzedzającą spółgłoskę, por. pbsb 
- pies.

wokalizacja sonantów - proces fonetyczny, który zaszedł w X i XI w., 
polegający na przejściu -» sonantów zgłoskotwórczych w zwykłe 
spółgłoski i powstaniu przed lub po nich pełnych samogłosek, np. 
*trgb - targ, *ćrn- - czarny, *vlkb - wilk).

wokalizm - system samogłoskowy języka, ogół samogłosek.

wokoid p. samogłoska.

wołacz (vocativus) - przypadek rzeczownika o funkcji zwrotu do od
biorcy (o funkcji impresywnej), uważany przez wielu językoznaw
ców za p. nieskładniowy, tzn. nie wyrażający relacji między skład
nikami wypowiedzenia.

wskazywanie (deixis) - wyznaczanie za pomocą wyrażenia językowe
go przedmiotu (zjawiska) przez sprecyzowanie jego stosunku do 
wybranych punktów w czasie i przestrzeni. Takimi punktami są na 
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ogół miejsce i czas mówienia, nadawca i odbiorca wypowiedzi. 
Wskazywanie realizuje się w obrębie sytuacji mówienia, ale także 
w obrębie tekstu wypowiedzi. Językowymi środkami o funkcji de- 
iktycznej są przede wszystkim -> zaimki osobowe (ja, ty, on), -> 
wskazujące (ten, tamten...), przysłówki przestrzenne (tu, tam), cza
sowe (teraz, wtedy...), imiona własne i -> deskrypcje określone. 
Zob. też anafora, katafora.

wskaźnik syntaktyczny (operator syntaktyczny) - w składni seman
tycznej wyrażenie o -> funkcji tekstowej (-> morfem gramatyczny 
lub wyraz), które umożliwia -> predykatom występowanie w róż
nych pozycjach (funkcjach) —> wyrażenia zdaniowego. Przykładem 
wskaźników syntaktycznych mogą być np. końcówki osobowe, łą
czące się z wykładnikami predykatów, towarzyszące im —> alterna- 
cje morfonologiczne, morfemy słowotwórcze przekształcające 
predykatyw czasownikowy na inną część mowy, przyimek + koń
cówka fleksyjna przypadka jako tzw. wskaźnik nieciągły.

wskaźnik (syntaktyczny) nieciągły p. wskaźnik syntaktyczny.

wskaźnik nawiązania - składnik wyrażenia o funkcji anaforycznej 
(zob. anafora), który odsyła do innego miejsca w tekście Feynman 
wypowiedział te słowa trzydzieści lat temu. Od tego czasu nasza 
wiedza oczywiście wzbogaciła się.... (wz.n. jest zaimek tego).

wskaźnik syntaktyczny nieciągły p. wskaźnik syntaktyczny.

wskaźnik zespolenia - językowy znak połączenia dwóch -» wypowie
dzeń w wypowiedzenie złożone, nie będący składnikiem żadnego z 
nich. Wskaźnikami zespolenia są spójniki zdaniowe i -> zaimki 
względne, ale funkcja łączenia może być sygnalizowana nieleksy- 
kalnie, za pomocą tzw. środków prozodycznych, jak -» intonacja 
lub -> akcent zdaniowy'.

współformant alternacyjny p. współformant słowotwórczy.
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wspólformant fleksyjny p. wspólformant słowotwórczy, 
wspólformant interfiksalny p. wspólformant słowotwórczy; 
wspólformant paradygmatyczny p. wspólformant słowotwórczy .

wspólformant słowotwórczy - jeden z kilku elementów (-» sufiks, -> 
interfiks, -> prefiks, paradygmat, -> alternacja morfonologicz- 
na) pełniących wspólnie funkcję formantu słowotwórczego w 
wyrazie motywowanym, np. sufiks + interfiks, wiel-o-kolor-ow(y), 
paradygmat + interfiks, woz-i-wod-(a). Odpowiednio mówi się o 
współformantach interfiksalnych, paradygmatycznych, sufiksal- 
nych, altemacyjnych, albo o formantach interfiksalno-sufiksal- 
nych, interfiksalno-paradygmatycznych (interfiksalno-fleksyj- 
nych), itd.

wspólformant sufiksalny p. wspólformant słowotwórczy.

współfunkcyjność formantów - zjawisko polegające na tym, że -> de
rywaty należące do tej samej -> kategorii słowotwórczej są tworzo
ne za pomocą kilku -> formantów, np. nazwy wykonawcy czynno
ści derywowane sąm.in. sufiksami -acz (spaw-acz), -arz (pis-arz), 
-nik (pracow-nik).

wspólwystępowanie p. kookurencja.
wstęp p. nastawa.

wygłos - końcowa część wyrazu.

wygłos absolutny - końcowa część wyrazu przed pauzą.

wykładnik kategorii morfologicznej - morfem sygnalizujący okre
śloną wartość —> kategorii morfologicznej.

wykładnik kategorii morfologicznej nieciągły - wykładnik składają
cy się z dwóch morfów nie łączących się bezpośrednio ze sobą w 
—> formie fleksyjnej, np. przyimek i końcówka fleksyjna jako sy
gnalizator przypadka, do okn-a, w mieści-e.
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wykładnik kategorii morfologicznej prosty - pojedynczy morfem 
będący sygnalizatorem wartości jednej kategorii morfologicz
nej, np. -by- jako wykładnik trybu przypuszczającego.

wykładnik kategorii morfologicznej skumulowany —> morfem bę
dący sygnalizatorem wartości kilku -> kategorii morfologicznych. 
W j. polskim takimi wykładnikami sąnp. końcówki deklinacji rze
czownikowej, będące wykładnikami przypadka i liczby, deklinacji 
przymiotnikowej - przypadka, liczby i rodzaju gramatycznego, 
końcówki osoby i liczby czasownika .

wykrzyknienie - rodzaj -> wypowiedzenia niewerbalnego o charakte
rze ekspresywnym, np. O rany! Do cholery! Co za niespodzianka! 
Zob. też wypowiedzenie wykrzyknieniowe, wypowiedzenie woła- 
czowe.

wykrzyknik - w -> klasyfikacji semantycznej leksem autosemantycz- 
ny o funkcji ekspresywnej. Z. Saloni lokuje go wśród nieodmien
nych (używanych samodzielnie). W -> klasyfikacji syntaktycznej 
-> leksem niesyntagmatyczny, niekontekstowy, tj. mogący być wy
powiedzeniem, którego zrozumienie nie wymaga kontekstu wer
balnego, np. uwaga, bęc, halo. Zob. apel, onomatopeja.

wymagania akomodacyjne - warunki gramatyczne, leksykalne lub 
składniowe nadrzędnego członu w -> grupie składniowej, którym 
podporządkowany musi być drugi z członów, by otrzymane połą
czenie wyrazów było poprawne w sensie gramatycznym i semanty
cznym.

wymowa asynchroniczna - polega na niejednoczesnej realizacji 
dwóch ruchów artykulacyjnych. Zjawisko to dotyczy artykulacji 
samogłosek nosowych (nosowość asynchroniczna) i polega na 
opóźnionym w stosunku do artykulacji w jamie ustnej opuszczeniu 
podniebienia miękkiego oraz spółgłosek wargowych spalatalizo- 
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wanych (palatalność asynchroniczna) - chodzi o niejednoczesność 
realizacji zwarcia wargowego i podniesienia języka do podniebie
nia twardego; ten drugi ruch realizowany jest z opóźnieniem.

wypowiedzenia łączne p. zdania łączne.
wy powiedzenia parataktyczne p. zdania w spółrzędne, 
wypowiedzenia przeciwstawne p. zdania przeciwstawne, 
wypowiedzenia rozłączne p. zdania rozłączne.

wypowiedzenia wyłączające - w składni S. Jodłowskiego rodzaj 
wypowiedzeń współrzędnych, które wykluczająoba człony alterna
tywy będące treścią -» ich zdań składowych, np. Kwiryna już nie 
przypomina o spowiedzi ani matka nie grozi księdzem.

wypowiedzenia wynikowe p. zdania wynikowe.

wypowiedzenie - najmniejszy odcinek tekstu, który można uznać za 
(względnie) samodzielny komunikat. W składni Z. Klemensiewi
cza wypowiedzenie zdefinowane jest jako „forma osobowa czasow
nika, albo też wyraz lub grupa wyrazów, które pozostają w grama
tycznie wyrażonym stosunku bezpośredniej lub pośredniej łączno
ści z obecną albo dającą się poprawnie wprowadzić formą osobo
wą czasownika”, obejmuje więc -> zdania (wypowiedzenia z osobo
wą formą czasownika), konstrukcje z formą czasownika nieosobo- 
wą w rodzaju Stać i patrzeć (= Stójcie i patrzcie), wreszcie kon
strukcje bez czasownika, które można jednak nim uzupełnić na 
podstawie kontekstu lub sytuacji, np. Kawę! (= Proszę kawę!). 
Uwaga: termin wypowiedzenie używany jest często jako synonim 
terminu zdanie (tak np. S. Jodłowski). Zob. wypowiedzenie nie
werbalne, zdanie, równoważnik zdania, równoważnik zdania bezo
kolicznikowy, równoważnik zdania imiesłowowy.

wypowiedzenie eliptyczne p. zdanie eliptyczne.
wypowiedzenie hipotaktyczne p. zdanie podrzędnie złożone.

wypowiedzenie niewerbalne - rodzaj —> wypowiedzenia nie zawierają
cy w swym składzie czasownika w -> formie fmitywnej (orzeczenia).
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wypowiedzenie parataktyczne p. zdanie współrzędnie złożone.

wypowiedzenie pełne - w opisie składniowym S. Jodłowskiego rodzaj 
wypowiedzenia, w' którym jest podmiot i -> orzeczenie (lub roz
winięta -> grupa podmiotu i/lub rozwinięta -> grupa orzeczenia) 
przeciwstawiony -» wypowiedzeniom eliptycznym.

wypowiedzenie podrzędnie złożone p. zdanie podrzędnie złożone.
wypowiedzenie podrzędno-współrzędne p. wypowiedzenie ze wskaźnikami dwóch rela

cji.
wypoyyiedzenie pojedyncze p. zdanie pojedyncze.
wypowiedzenie pozornie celoyye p. zdanie pozornie celowe, 
wypowiedzenie rozwijające p. zdanie rozwijające.
wypowiedzenie składowe p. zdanie składowe.
yyypowiedzenie werbalne p. zdanie.

wypowiedzenie wołaczowe - wypowiedzenie nie będące zdaniem uży
wane w funkcji adresatywnej, tj. jako zwrot do odbiorcy, np. Aniu! 
Drodzy Państwo! Zob. też wypowiedzenie wykrzyknieniowe.

wypowiedzenie współrzędnie złożone p. zdanie współrzędnie złożone.

wypowiedzenie wykrzyknieniowe - wypowiedzenie nie będące zda
niem, używane w funkcji apelu (impresywnej), np. Hej! Cześć, lub 
ekspresywnej, np. O rany! A żeby cię! Zob. też wykrzyknienie, wy
powiedzenie wołaczowe.

wypowiedzenie ze wskaźnikami dwóch relacji (wypowiedzenie 
zmiennorelacyjne, wypowiedzenie podrzędno-współrzędne) - wy
odrębniony przez S. Jodłowskiego rodzaj wypowiedzeń złożonych, 
które formalnie opierając się na jednym z typów relacji hipotak- 
tycznej lub parataktycznej, wykazują też w swej strukturze znacze
niowej istnienie drugiej relacji, ujawnionej po zmianie kolejności 
wypowiedzeń składowych, np. w wypowiedzeniu formalnie współ
rzędnym Gryzł cukierki i popsuł sobie zęby przestawienie szyku 
członów ujawnia drugą relację - przyczynową, por. Popsuł sobie 
zęby, ponieważ gryzł cukierki.

221



wypowiedzenie zmiennorelacyjne p. wypowiedzenie ze wskaźnikami dwóch relacji.

wypowiedzeniowy człon syntaktyczny - rodzaj -» wypowiedzenia 
niezdaniowego, zależnego od poprzedzającego je w tekście zdania 
i uzupełniający jego treść, np. Janek piszę od rana. Referat.

wypowiedzi ekspresywne p. modalność intencjonalna.

wyraz - ogólnie jest to najmniejsza względnie samodzielna jednostka 
językowa (znakowa), mająca możliwość pełnienia takich czy in
nych funkcji składniowych. W opisie języka termin ten jest za
zwyczaj doprecyzowany określeniami wskazującymi na sposób 
jego rozumienia na danym poziomie opisu (-> wyraz gramatyczny, 

wyraz tekstowy, wyraz fonologiczny), natomiast wyraz jako 
jednostka sytemu językowego nazywany jest leksemem.

wyraz fonetyczny p. zestrój akcentowy.

wyraz fonologiczny - ciąg -> sylab ograniczony dwiema potencjalny
mi pauzami i mający jedno główne miejsce -> akcentu, np. widzia
łem, ale też np. tyśtobył.

wyraz fundowany p. fundacja.
wyraz fundujący p. fundacja.
wyraz gramatyczny analityczny p. forma fleksyjna analityczna.
wyraz gramatyczny p. forma fleksyjna.
wyraz gramatyczny peryfrastyczny p. forma fleksyjna analityczna.
wyraz gramatyczny syntety czny p. forma fleksyjna syntetyczna, 
wyraz jednostronnie podzielny p. jednostronna podzielność derywatu, 
wyraz językowy p. leksem.

wyraz motywowany (wyraz pochodny synchronicznie, derywat syn
chroniczny, derywat, formacja słowotwórcza) - w słowotwórstwie 
synchronicznym taki wyraz, w którego znaczeniu i formie zawiera 
się znaczenie i forma innego wyrazu, np. mlecz-arz - mlek(o)-, 
spaw-arka - spawa(ć)-, bieg-anie - biega(ć). Zob. wyraz motywu
jący, wyraz niemotywowany.
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wyraz motywujący (podstawa słowotwórcza, baza derywacyjna, baza 
słowotwórcza) - w słowotwórstwie: wyraz którego forma i znacze
nie stanowią część formy i znaczenia innego wyrazu. Zob. wyraz 
motywowany.

wyraz niemotywowany - w słowotwórstwie wyraz nie wykazujący 
związku formalno-znaczeniowego z innym wyrazem w danym ję
zyku jako bazą derywacyjną; wyraz nie mający struktury słowo
twórczej, tzn. taki, w którym nie da się wydzielić —> tematu słowo
twórczego i -> formantu słowotwórczego, możliwy jest tylko 
podział fleksyjny (w przypadku wyrazów odmiennych). Zob. wyraz 
motywowany.

wyraz ortograficzny - ciąg liter między dwiema spacjami.

wyraz ortotoniczny - wyraz mający własny -> akcent w przeciwień
stwie do tzw. -> proklityk i -> enklityk.

wyraz pochodny - wyraz utworzony od innego wyrazu. Termin uży
wany w słowotwórstwie niesynchronicznym, natomiast w słowo
twórstwie synchronicznym używany czasem jest jako synonim ter
minów derywat sychroniczny, wyraz motywowany w formie: wyraz 
pochodny synchronicznie. Zob. wyraz podstawowy.

wyraz podstawowy - wyraz, od którego został utworzony inny wyraz, 
w tym sensie np. rzeczownik dziennik jest w.p. dla rzeczownika 
dziennikarz, czasownik mówić dla rzeczownika mówca. Termin 
używany jest raczej w słowotwórstwie niesynchronicznym, ponie
waż ujmuje stosunki między wyrazami w aspekcie pochodności 
genetycznej. Zob. wyraz pochodny.

wyraz podzielny słowotwórczo - wyraz, w którym można wskazać dwa 
człony jego struktur}': temat słowotwórczy i formant słowotwórczy.

wyraz słownikowy p. leksem.
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wyraz tekstowy - najmniejszy odcinek tekstu, który: a) może być uży
ty jako samodzielne wypowiedzenie, b) można zmienić jego miej
sce w -> wypowiedzeniu, c) nie jest możliwe wystawienie w jego 
środek innego wyrazu tekstowego, d) pozostaje w -> dystrybucji 
uzupełniającej do innych wyrazów tekstowych, e) otwdera co naj
wyżej jedno miejsce dla -> morfemów fleksyjnych.

wyraz złożony - wyraz motywowany zawierający w swej strukturze 
więcej niż jeden -> temat słowotwórczy. Zob. złożenie, zrost, ze
stawienie, quasi-złożenie.

wyrazowiec p. złożenie dezintegralne. 
wyrazy bliskoznaczne p. synonimy.

wyrazy gramatyczne homonimiczne (formy gramatyczne homoni
miczne) - identyczne formalnie wyrazy gramatyczne, różniące 
się między sobą albo wartościami -> kategorii morfologicznych, 
np. pani! M lp. - pani, D lp. - pani., C lp., albo należące do róż
nych -»leksemów, np. dam, los. lp. cz. nieprzeszłego leksemu dać 
- dam, D lmn. leksemu dama.

wyrażenie - ogólnie sekwencja dźwięków (a. liter) mająca konwencjo
nalne odniesienie do czegoś poza nią samą, tj. będąca znakiem ję
zykowym. Uwaga: w konkretnym modelu opisu języka termin ten 
może być definiowany bardziej rygorystycznie.

wyrażenie akomodowane p. człon akomodowany. 
wyrażenie akomodujące p. człon akomodujący. 
wyrażenie analbryczne p. anaiora.

wyrażenie argumentowe (znak argumentowy, nazwa argumentowa) - 
w składni semantycznej termin odnoszący się do -> płaszczyzny 
formalnej i oznaczające składnik -> wyrażenia zdaniowego repre
zentujący -» argument. Za wyrażenia argumentowa uważa się te 
wyrażenia, które wskazują przedmioty (mają -> referencję), nie 
mogą natomiast ich opisywać (wskazywać na ich cechy). Do tak 
rozumianych wyrażeń argumentowych należą-> zaimki wskazują
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ce, zaimki 1. i 2. os. oraz -> imiona własne (nazwy własne). Zob. 
wyrażenie predykatywne.

wyrażenie argumentowe derywowane (argument derywowany, de- 
skrypcja określona) - w składni semantycznej takie wyrażenie ar
gumentowe, które jest wynikiem przekształcenia -> wyrażenia pre- 
dykatywnego opisującego w sposób pełny właściwości indywidu
alnego przedmiotu lub stosunki między indywidualnymi 
przedmiotami w rzeczywistości pozajęzykowej. W -> wyrażeniu 
zdaniowym Odkrywca peniciliny był Anglikiem wyrażenie od
krywca peniciliny (= Aleksander Fleming) jest przeniesionym do 
pozycji argumentu predykatem, por. Aleksander Fleming (wyraże
nie argumentowe) był odkrywcą peniciliny (wyrażenie predyka
tywne), podobnie w wyrażeniu zdaniowym Jan jest szkolnym kole
gą Jurka wyrażenie szkolny kolega Jurka jest wyrażeniem predy
katy wnym, które może zostać użyte w funkcji wyrażenia argumen
towego, np. w zdaniu Szkolny kolega Jurka został posłem. Zob. 
deskrypcja określona niezupełna, deskrypcja określona zupełna.

wyrażenie argumentowe identyfikujące - w składni semantycznej 
tak nazywa się grupę imienną o jednoznacznym odniesieniu do 
przedmiotu. Za takie grupy imienne uważa się -> imiona własne 
(Jan, Jan Kowalski), zaimki osobowe 1. 2. os., zaimki wskazujące 
ten, to, tam, tu i zaimek 3. os. z towarzyszącym ich użyciu gestem 
wskazującym na obiekt, a także —> deskrypcje określone zupełne i 
-> niezupełne, o ile wyznaczają przedmiot na tle sytuacji lub z po
mocą wskazującego gestu. Zob. wyrażenie argumentowe nieiden- 
tyfikujące.

wyrażenie argumentowe jednostkowe - w składni semantycznej tak 
określa się -> grupę imienną wyznaczoną, odnoszącą się do poje
dynczego przedmiotu (mającąjednostkową-> referencję), np. Jego 
starszy brat, Warszawa, (to) jabłko. Zob. wyrażenie argumentowe 
zbiorowościowe.
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wyrażenie argumentowe nieidentyfikujące - w składni semantycz
nej tak nazywa się -> grupę imienną, która nie wskazuje jedno
znacznie na nazywany indywidualny przedmiot będący elementem 
jakiegoś zbioru. Do tego rodzaju wyrażeń należą—» deskrypcje nie
określone, ktoś, coś, ktoś ze znajomych, jakiś chłopak, pewna ko
bieta, któryś z uczniów, czyjś pies. Zob. wyrażenie argumentowe 
identyfikujące.

wyrażenie argumentowe nieprzedmiotowe - w składni semantycznej 
wyrażenie argumentowe będące językowym korelatem argu

mentu nieprzedmiotowego, np. zieleń, myśl, dobroć, mówienie o 
głupstwach. Zob. wyrażenie argumentowe przedmiotowe.

wyrażenie argumentowe podstawowe (wyrażenie argumentowe pry- 
marne) - w składni semantycznej językowy korelat argumentu nie- 
derywowanego. Zob. argument derywowany, wyrażenie argumen
towe.

wyrażenie argumentowe prymarne p. wyrażenie argumentowe podstawowe.

wyrażenie argumentowe przedmiotowe - w składni semantycznej ję
zykowy korelat -> argumentu przedmiotowego; takie wyrażenie 
argumentowe, które jest nazwą przedmiotu materialnego (stół, 
człowiek, kot, kolega brata, pani, którą wczoraj spotkałem). Zob. 
argument przedmiotowy, wyrażenie argumentowe nieprzedmiotowe.

wyrażenie argumentowe zbiorowościowe - w składni semantycznej 
tak określa się -> grupę imienną odnoszącą się do zbioru 
przedmiotów (mającą -> referencję pluralną), np. nasi znajomi, 
drzewa. Zob. wyrażenie argumentowe jednostkowe.

wyrażenie atrybutywne - w składni semantycznej wykładnik SPA 
użyty w -> grupie imiennej w funkcji określenia -> referenta grupy, 
por. [kolorowy zeszyt} - [kolorowy zeszyt leżący (a. który leży) na 
stole].
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wyrażenie polipredykatywne - w składni semantycznej tak określa 
się ciąg dwóch lub więcej wyrażeń składający się z -> podstawowe
go wyrażenia predykatywnego i innego wyrażenia, które jest w po
zycji nie implikowanej przez predykat będący częścią-» PWPA, 
np. Karol czytał gazetę, a Jola oglądała telewizję, gdzie wyrażenie 
Jola oglądała telewizję nie jest implikowane przez predykat wyra
żony czasownikiem czytać lub Paweł rozchorował się wskutek 
ciężkich przeżyć (nieimplikowane wskutek ciężkich przeżyć). Wy
rażenie polipredykatywne może mieć więc kształt (w terminologii 
składni strukturalnej) zdania pojedynczego lub zdania złożonego.

wyrażenie predykatowo-argumentowe derywowane - w składni se
mantycznej takie wyrażenie, w którym występuje -> wyrażenie ar
gumentowe derywowane.

wyrażenie predykatowo-argumentowe niezupełne - w składni se
mantycznej taka realizacja SPA z —> predykatem wyższego rzę
du, w której wypełnione są tylko niektóre pozycje argumentowe 
spośród przewidzianych w modelu. Np. w wyrażeniu zdaniowym 
Janek zdecydował, że wyjedzie do Francji, gdzie wyrażenie wyje- 
dzie do Francji jest nieprzedmiotowym argumentem przy -> 
predykacie zdecydowa-, niewypełniona jest pozycja -> argumentu 
przedmiotowego przy predykacie wyjech-, co spowodowane ¡est 
tym, że argument ów jest tożsamy (identyczny) z argumentem pre
dykatu jądrowego zdecydowa- (Janek), już wyrażonym, por. nieak- 
ceptowalność konstrukcji * Janek zdecydował, że on wyjedzie do 
Francji, gdzie on = Janek. Zob. wyrażenie predykatowo-argumen
towe zupełne.

wyrażenie predykatowo-argumentowe prymarne (prymarna postać 
wyrażenia predykatowo-argumentowego) - w składni semantycz
nej takie -> wyrażenie predykatowo-argumentowe, w którego skład 
wchodzi -> wyrażenie predykatywne formalnie podstawowe lub 
wyrażenie predykatywne formalnie niepodstawowe.
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wyrażenie predykatowo-argumentowe zupełne - w składni seman
tycznej taka realizacja SPA z -> predykatem wyższego rzędu, w 
której wszystkie pozycje argumentowe są wypełnione. Zob. wyra
żenie predykatowo-argumentowe niezupełne.

wyrażenie predykatywne (nazwa predykatywna, znak predykatywny) 
- w składni semantycznej językowy korelat predykatu (właściwości 
orzekanej o przedmiocie).

wyrażenie predykatywne derywowane p. wyrażenie predykatywne formalnie niepodsta- 
wowe.

wyrażenie predykatywne formalnie niepodstawowe (wyrażenie pre
dykatywne derywowane, sekundama postać wyrażenia predyka- 
tywnego) - w składni semantycznej takie -> wyrażenie predyka
tywne, które zawiera składnik syntaktyczny umożliwiający zajęcie 
przez wykładnik —» predykatu pozycji -> argumentu. Takim wyra
żeniem jest np. przymiotnik w formie mianownika, rzeczownik w 
formie narzędnika i część przysłówków, czyli te formy, które wy
stępują w połączeniu ze -> wskaźnikiem syntaktycznym - formami 
czasownika być w funkcji określanej w składni tradycyjnej jako 
łącznik. Zob. wyrażenie predykatywne formalnie podstawowe, ar
gument derywowany, wyrażenie argumentowe derywowane.

wyrażenie predykatywne formalnie podstawowe (wyrażenie predy
katywne niepochodne, prymarna postać wyrażenia predykatywne- 
go) - w składni semantycznej -> wyrażenie predykatywne zdolne 
do tworzenia -> wyrażenia zdaniowego, tzn. zawierające -> wska
źnik syntaktyczny, który umożliwia reprezentacji predykatu za
jęcie w wyrażeniu zdaniowym pozycji składnika głównego. Takimi 
wyrażeniami są przede wszystkim -> finitywne formy czasowni
ków. Zob. wyrażenie predykatywne formalnie niepodstawowe, pre
dykat, wyrażenie predykatywne.

wyrażenie predykatywne niepochodne p. wyrażenie predykatywne formalnie podstawo
we.
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wyrażenie predykatywne relacyjnie złożone - w składni semantycz
nej jest to rodzaj —► deskrypcji określonej, opisującej indywidualne 
przedmioty (klasy jednoelementowe) wskazane przez -> wyrażenie 
argumentowe, np. Henryk Sienkiewicz jest autorem Trylogii.

wyrażenie zdaniowe - w składni semantycznej językowy korelat zda
nia; tekstowa realizacja abstrakcyjnej struktury, jaką jest w tym 
ujęciu zdanie.

wyrażenie zdaniowe derywowane - w składni semantycznej takie -> 
wyrażenie zdaniowe, w którym występują-» wyrażenia argumento
we derywowane.

wyrażenie zdaniowe elementarne - w składni semantycznej języko
wy korelat -> zdania elementarnego.

wyrażenie zdaniowe gramatyczne (wyrażenie zdaniowe gramatycz
nie poprawne) - w składni semantycznej wyrażenie zdaniowe 
zbudowane zgodnie z regułami określającymi -> formy gramatycz
ne jego składników i zasady ich łączenia. Wyrażeniem zdaniowym 
gramatycznym jest np. Dom stoi niedaleko lasu, nie jest natomiast 
*Domu stoi niedaleko lasem. Zob. też wyrażenie zdaniowe nieupo
rządkowane, zdanie semantyczne.

wyrażenie zdaniowe gramatycznie poprawne p. wyrażenie zdaniowe gramatyczne, 
wyrażenie zdaniowe niepoprawnie uporządkowane p. wyrażenie zdaniowe nieuporząd

kowane.

wyrażenie zdaniowe nieuporządkowane (wyrażenie zdaniowe niepo
prawnie uporządkowane) - w składni semantycznej takie —> wyra
żenie zdaniowe, w którym naruszona jest zasada szyku, np. *Pies 
przebiegł samochodu obok. Zob. też wyrażenie zdaniowe grama
tyczne, zdanie semantyczne.

wyrażenie zdaniowe p. zdanie w zn. 2.

wyrównanie analogiczne - proces językowy polegający na zmianie 
jednych form językowych na wzór innych, choć nie jest to uzasad
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nione mechanizmami rozwoju fonetycznego. Przykładem wyrów
nania analogicznego może być forma z samogłoską [o] (żonie zam. 
zenie) wprowadzonym przez analogię do wyrazów, w których za
szedł -> przegłos polski czy forma szewc zam. szwiec (przez analo
gię do brzmienia tematu w przypadkach zależnych).

wysokość dźwięku - wrażenie słuchowe, które jest wynikiem częstotli
wości drgań; im niższa częstotliwość, tym dźwięk odbierany jest 
jako niższy.

wyznaczanie anaforyczne p. anafora

wyznaczanie części zbioru - rodzaj -> wyznaczoności grupy imien
nej; wskazanie na obiekt będący częściąjakiejś klasy, np. Niektó
rzy nie potrafili tego napisać.

wyznaczanie dystrybutywne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczanie generyczne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczanie kolektywne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczanie kryptookreślone p. wyznaczanie szczegółowe, 
wyznaczanie nieokreślone wyspecyfikowane p. wyznaczanie szczegółowe, 
wyznaczanie niescharakteryzowane niewyspecyfikowane p. wyznaczanie szczegółowe, 
wyznaczanie niewyspecyfikowane p. wyznaczanie szczegółowe.
wyznaczanie określone p. wyznaczanie szczegółowe, 
wyznaczanie określone p. wyznaczanie szczegółow e.

wyznaczanie sytuacyjne - użycie deskrypcji niezupełnej, której od
niesienie jest jasne na tle sytuacji (Spotkamy się przed kawiarnią, 
w sytuacji, gdy jest to jedyny tego rodzaju lokal w mieście). Zob. 
wyznaczoność.

wyznaczanie szczegółowe (indywidualizacja) - odniesienie -> grupy 
nominalnej do określonego lub nieokreślonego obiektu rzeczywis
tości pozatekstowej, np. Kowalski awansował (wyznaczanie okre
ślone, identyfikacja), Ktoś mówił mi o tym = nie wiem, kto a. 
wiem, ale nie chcę powiedzieć' (wyznaczanie kryptookreślone), 
Jakiś człowiek tu był (wyznaczanie nieokreślone wyspecyfikowa
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ne), Ktoś z was to zrobi; Ktokolwiek może przyjść (wyznaczanie 
szczegółowe nieokreślone, wyznaczanie niewyspecyfikowane). 
Zob. referencja, wyznaczanie uogólniające.

wyznaczanie szczegółowe nieokreślone p. wyznaczanie szczegółowe.

wyznaczanie uogólniające (generalizacja) - odniesienie —> grupy no
minalnej do klasy, gatunku obiektów w rzeczywistości pozateksto- 
wej, np. Wszyscy Marsjanie są zieloni (wyznaczanie uogólniające 
kolektywne, a. generalizacja kolektywna), Każdy Marsjanin jest 
zielony (wyznaczanie uogólniające dystrybutywne, a. generalizacja 
dystrybutywna), Pies jest ssakiem (wyznaczanie uogólniające ge- 
neryczne, generalizacja generyczna). Zob. referencja, wyznaczanie 
szczegółowe.

wyznaczanie uogólniające dystrybutywne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczanie uogólniające generyczne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczanie uogólniające kolektywne p. wyznaczanie uogólniające, 
wyznaczoność p. referencja.

wzdłużenie zastępcze - proces fonetyczny, który zaszedł w polszczyź- 
nie w XI w. polegający na tym, że występujące w sylabach zamk
niętych spółgłoską dźwięczną samogłoski krótkie przeszły w dłu
gie po zaniku wygłosowego -> jeru, np. voz-b - voz, bogb - bog.



z
zaimek anaforyczny - zaimek, który pełni funkcję anaforyczną i 

wskazuje wstecz po linii tekstu. Zob. anafora, zaimek kataforyczny.

zaimek kataforyczny - zaimek wskazujący w przód po linii tekstu. 
Zob. katafora, zaimek anaforyczny.

zaimek zwrotny - zaimek się, którego funkcją jest wypełnianie pozy
cji -> dopełnienia przy czasownikach i sygnalizowanie identyczno
ści -> obiektu czynności i jej -> subiektu, por. X myje okno (X 
subiekt, okno obiekt) i X myje się (X jest subiektem i obiektem 
czynności). Uwaga: a) zaimek ten nie ma mianownika; b) nie nale
ży go mylić z segmentem się, który jest częścią -» morfemów nie
ciągłych typu ba- się, śmia- się (w czasownikach bać się, śmiać 
się). Zob. też zaimki rzeczowne.

zaimek - w -> klasyfikacji semantycznej -> leksem autosemantyczny, 
symboliczny, wskazujący. W klasyfikacji gramatycznej trady
cyjna klasa zaimków nie istnieje, a poszczególne grupy leksemów 
stanowią części klas rzeczownika, przymiotnika, liczebnika zgo
dnie ze swymi cechami fleksyjnymi. W klasyfikacji syntaktycz- 
nej wyróżniona jest tylko w klasie rzeczownika podklasa zaimków 
obejmująca tradycyjne zaimki rzeczowne (osobowe, zaimek zwrot
ny, zaimki pytajne, nieokreślone, przeczące), którym przypisuje się 
ogólnie cechy definicyjne rzeczownika (funkcja członu głównego 
grupy akomodowanej przez czasownik i funkcja członu zależnego 
w zdaniu), wskazując jednocześnie na pewne cechy swoiste, które 
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są przyczyną wyodrębnienia w klasie rzeczownika osobne j podkla- 
sy. Do cech tych należą: a) niemożliwość użycia predykatywnego 
(w przeciwieństwie do „typowych” rzeczowników), b) nieprzyjmo- 
wanie określeń atrybutywnych (przydawek) z nielicznymi wyjątka
mi (co nowego).

zaimki bezrodzajowe - zaimki, które nie mają kategorii rodzaju gra
matycznego; zaimek 1. i 2. os. obu liczb, zaimek zwrotny.

zaimki dzierżawcze - zaimki mój, twój, swój, nasz, wasz, jego, jej, ich.

zaimki liczebne - w opisach definiujących zaimki jako wyrazy zastę
pujące inne części mowy rodzaj zaimków odpowiadających liczeb
nikom, służących do „przybliżonego”, „niedokładnego” liczenia, 
np. tyle, tylekroć, wszystek, każdy, kilka, kilkanaście..., ile, ileś, 
ilu, ilekroć, żaden.

zaimki nieokreślone - zaimki używane wtedy, gdy mówiący nie może 
lub nie chce jednoznacznie zidentyfikować osobowego lub nieoso- 
bowego obiektu, ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek. Zob. też zaimki 
rzeczowne.

zaimki osobowe - zaimki ja, ty, my, wy, on, których funkcjąjest wyra
żanie stosunku osób, rzeczy, o których mówi się w zdaniu, do ucze
stników sytuacji komunikacyjnej - nadawcy (ja), nadawcy i słu
chaczy (my), odbiorcy (ty), odbiorcy zbiorowego (wy). Z kolei zai
mek 3 os. wskazuje tego, to, o kim, o czym mowa (on, oni).

zaimki przeczące - zaimki nikt, nic informujące o nieistnieniu obiek
tu osobowego lub nieosobowego. Zob. też zaimki rzeczowne.

zaimki przymiotne - w opisach definiujących zaimki jako wyrazy za
stępujące inne części mowy rodzaj zaimków odpowiadających 
przymiotnikom, nazywających cechę w sposób „mniej określony”, 
„ogólniejszy”, np. ten, tamten, ów, inny, ten sam, taki sam, inny, 
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jaki, który, czyj, jakiś, jakikolwiek, pewien, niejaki, którykolwiek, 
czyjś, czyjkolwiek, niczyj, nijaki, każdy.

zaimki przystawne - w opisach definiujących zaimki jako wyrazy za
stępujące inne części mowy rodzaj zaimków odpowiadających 
przysłówkom, które „mniej dokładnie” nazywają sposób, czas i 
miejsce, np. jak, gdzie, skąd, kiedy, którędy, tak, tu, tutaj, stąd, 
stamtąd, tamtędy, wtedy, odtąd, jakoś, byle jak, nigdy, nigdzie, 
wszędzie, zawsze.

zaimki pytajne p. zaimki pytajno-względne.

zaimki pytajno-względne - rodzaj zaimków wyróżniany w części opi
sów gramatycznych, mających zastosowanie w zdaniach pytaj- 
nych i wprowadzających zdania względne w wypowiedzeniach 
złożonych, kto, co, czyj, jaki, który, ile, tyle. Grupa, o której mowa, 
może być opisywana jako dwie odrębne grupy zaimków - zaimki 
pytajne i zaimki względne (-> relatory).

zaimki rzeczowne - w opisach definiujących zaimki jako wyrazy za
stępujące inne części mowy rodzaj zaimków odpowiadających rze
czownikom, ale w przeciwieństwie do nich „mających ograniczo
ne, ogólniejsze znaczenie”, np. ja, ty, my, wy, on, ten, tamten, ów, 
to, się, kto, co, nikt, nic, ktoś, ktokolwiek, coś, cokolwiek. W -> 
klasyfikacji syntaktycznej jest to podklasa rzeczowników, obejmu
jąca -> zaimki osobowe, -> zaimek zwrotny się, zaimki pytajne kto, 
co, -> nieokreślone ktoś, ktokolwiek, coś, cokolwiek, -> przeczące 
nikt, niej, wyodrębniona na podstawie ich swoistych cech, takich 
jak niemożliwość pełnienia funkcji -> predykatywu i nieprzyjmo- 
wanie określeń przy wspólnej z rzeczownikami funkcji członu 
głównego GN.

zaimki wskazujące - w tradycyjnym ujęciu zaimków są to m.in. zaim
ki ten, tamten, ów, to, tu, tutaj, tam, stąd, wtedy, tyle, tylokrotny.

zaimki względne p. zaimki pytajno-względne.
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zawiadomienie - rodzaj -> wypowiedzenia niewerbalnego, nie będące
go -> zdaniem, powiązanego z obiektem, do którego się odnosi. 
Należą tu różnego rodzaju napisy informacyjne w rodzaju Kraków- 
Płaszów (tablica na dworcu), mleko zagęszczane (na opakowaniu).

zdania łączne (wypowiedzenia łączne) - rodzaj zdań współrzęd
nych; zdania opierające się na koniunkcji wyrażanych przez nie 
treści, tzn. współistnieniu, styczności w czasie i/lub przestrzeni 
zdarzeń, o których komunikują, np. Porywałyby one i zmiatały 
wszystko', Spędziłem dwa miesiące w podróży, wreszcie wróciłem 
do domu.

zdania przeciwstawne (wypowiedzenia przeciwstawne) - rodzaj zdań 
-> współrzędnych; zdania wyrażające treści pod jakimś względem 
niezgodne ze sobą, np. Książka nie jest systematycznym wykładem 
historii fizyki, lecz jest zbiorem opowieści o różnych epizodach w 
poznawaniu natury ', Gwiazdy nie są zbudowane z jakiejś nadzwy
czajnej gwiezdnej materii - składają się z tych samych podstawo
wych składników...

zdania rozłączne (wypowiedzenia rozłączne) - rodzaj zdań —> współ
rzędnych; wypowiedzenia opierające się na dyzjunkcji (wyklucza
niu się wzajemnym) zdarzeń, o których informują, np. Albo nie 
wie o tym, albo nie chce powiedzieć', Pójdziesz czy zostaniesz?

zdania synonimiczne (zdania włączne, zdania uściślające) - rodzaj 
zdań współrzędnych; zdania opierające się na inkluzji (zakres 
treści drugiego z nich jest włączony do zakresu treści pierwszego), 
służące wyrażeniu tej samej treści na dwa sposoby, np. Na ogół 
wyrazy w swoim rozwoju znaczeniowym ulegają pewnej specjali
zacji, to znaczy, że krystalizują się w nich wyraźniej pewne odcie
nie; Teoria poznania nie powinna rozrywać jej związku z uczuciem 
i wolą, słowem trzeba ją budować na podstawie psychologicznej.

zdania uściślające p. zdania synoniiczne.
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zdania wlączne p. zdania synonimiczne.

zdania wynikowe (wypowiedzenia wynikowe) - rodzaj zdań -> współ
rzędnych; zdania oparte na relacji wynikania, np. Prędkość ciała 
rosnąć będzie jednostajnie, więc jej wykres będzie linią prostą.

zdanie - -1. rodzaj wy powiedzenia, w którym obecna jest finityw-
na forma czasownika. W niektórych opisach składniowych, nie po
sługujących się terminem wypowiedzenie jest to termin podstawo
wy, oznaczający hierarchicznie najwyższą jednostkę składniową 
wyróżnianą w opisie. Zob. wypowiedzenie, równoważnik zdania, 
równoważnik zdania bezokolicznikowy, równoważnik zdania 
imiesłowowy
2. w składni semantycznej termin ten oznacza abstrakcyjną jed
nostkę -> płaszczyzny treści, której realizacją na płaszczyźnie tek
stowej jest -> wyrażenie zdaniowe.

zdanie asemantyczne p. zdanie semantyczne.

zdanie celowe - rodzaj -> zdania podrzędnego okolicznikowego przy
czynowo-skutkowego wskazującego na cel, dla którego podjęta 
została akcja, o której mowa w zdaniu nadrzędnym, np. Zamknięto 
tę ulicę, by ograniczyć ruch w śródmieściu.

zdanie czasowe (zdanie temporalne) - rodzaj zdania podrzędnego 
okolicznikowego informującego o czasowej charakterystyce akcji 
będącej treścią zdania nadrzędnego, np. Wyszli, kiedy się ściemni
ło; Kiedy wybuchła wojna, miał dziesięć lat (zdanie lokalizujące 
temporalnie); Odkąd się rozstali, miał wiele wolnego czasu\ Do
póki burza nie przeszła, pies nie wychodził spod stołu (zdania fa
zowe).

zdanie derywowane (zdanie pochodne) - w składni semantycznej 
zdanie powstałe w wyniku przekształcenia zdania elementarne
go na mocy reguł przekształcania.
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zdanie determinujące (zdanie określające) - typ -> zdania względne
go, wyróżniony na podstawie funkcji, którąjest dodawanie nowej 
informacji o desygnacie nazywanym przez —> człon główny -> gru
py imiennej, np. Kobieta, która sprzedawała kwiaty na placu, 
zwinęła już swój straganik. Zob. też zdanie restryktywne.

zdanie dopełniające p. zdanie intensjonalne.

zdanie ekstensjonalne (zdanie okolicznikowe) - zdanie podrzędne 
niekonotowane przez czasownik zdania nadrzędnego i łączące się 
ze zdaniem nadrzędnym na podstawie relacji znaczeniowych; zda
nie pełniące w wypowiedzeniu podrzędnie złożonym funkcję nie- 
wyrażonego w zdaniu nadrzędnym —► okolicznika np. Dałem mu 
ten krawat, ponieważ bardzo mnie o to prosił', Przyszedł, choć 
nikt go nie zapraszał', Terminy zdanie okolicznikowe czasu', miej
sca', sposobu', stopnia', celu, przyczyny, przyzwolenia', warunku', 
skutku odnoszą się do poszczególnych typów zdań okoliczniko- 
wych odpowiadającym typom okolicznika wyróżnianym w opisie 
zdań pojedynczych.

zdanie elementarne - w składni semantycznej typ -> zdania minimal
nego, charakteryzujący się tym, że jego składniki (-> argumenty i 
-> predykat) są semantycznie niepochodne, samo zaś zdanie jest 
wynikiem zastosowania -> reguł formowania (podstawowych reguł 
składniowych). Zdanie elementarne nie wiąże się z żadnym innym 
zdaniem, a więc jest komunikatywne bez dodatkowego kontekstu. 
Model zdania elementarnego można przedstawić za pomocą ciągu 
symboli, np. S = M {T, L, [g(x, y, z)]} - zdanie zawierające PSPA 
opartą na -» predykacie trój argumentowym (g) i złożoną z niego i 
trzech argumentów (x,y,z), M —> zmienna modalną reprezentują
ca składnik modalny, T - zmienna temporalna reprezentująca 
-> składnik temporalny, L —> zmienna lokatywna reprezentująca 
-> składnik lokatywny. I tak dla z.e. Ola chyba pożyczyła przed
wczoraj od Piotra pieniądze realizującego podany wyżej model 
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zdania mamy: M + {TL [PSPA] j, tj. chyba + {TL [PSPA]}; tj. chy
ba + -/-,przedwczoraj + 0 [f(x,y,z,J; tj. chyba + -/-,przedwczoraj + 
f + pożyczy- + Ew-, Piotr-, pieniądz-, gdzie -/-, przedwczoraj wy 
kładniki temporalizacji, 0 wykładnik zerowy lokalizacji akcji.

zdanie eliptyczne - -> wypowiedzenie niewerbalne będące efektem po
minięcia czasownika, który już wystąpił w zdaniu poprzedzają
cym, np. Te kwiaty są dla Zosi. Tamte dla Eli.

zdanie faktywne p. faktywność.
zdanie fazowe p. zdanie czasowe.

zdanie finitywne - zdanie składowe niefinitywne.

zdanie gradacyjne - inaczej zdanie podrzędne okolicznikowe stopnia 
i miary.

zdanie hipotaktyczne p. zdanie podrzędnie złożone.

zdanie intensjonalne (zdanie dopełniające) - zdanie podrzędne kono- 
towane przez czasownik zdania nadrzędnego nazywający stany 
(czynności) psychiczne i percepcyjne człowieka, -> czasowniki 
mówienia, -> czasowniki kauzatywne, czasowniki nie konotujące 
grupy nominalnej w mianowniku, np. Myślę, że na tym skończy
my, Wiemy, że to ty przyniosłeś', Zdziwił się, że praca nie była 
skończona', Mówił, abyśmy na niego nie czekali', Wiadomo, że nie 
przyjdzie', Zdarzało się, że wracała późnym wieczorem', Widać, że 
dużo pracował. Z.i. mogą pełnić w zdaniach złożonych funkcje 
podmiotu (Nie ulega wątpliwości, czyj to był pomysł), dopełnienia 
(Andrzej tłumaczył jej, że tak dłużej być nie może), przydawki 
(Poczuł się lepiej na myśl, że znowu będzie mógł wyjechać).

zdanie koncesywne p. zdanie przyzwalające.
zdanie lokalizujące temporalnie p. zdanie czasowe.

zdanie minimalne - 1. takie zdanie, w którym nie jest możliwe usu
nięcie któregoś ze składników bez naruszenia treści tego zdania.
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2. w składni semantycznej zdanie minimalne określa się jako typ 
autonomicznej jednostki informacyjnej, który zawiera tylko 

składniki wymagane przez znaczenie jej członu głównego.

zdanie niefaktywne p. faktywność.
zdanie niefinitywne p. zdanie składowe niefinitywne.
zdanie niepoprawne p. zdanie semantyczne.
zdanie niesensowne p. zdanie semantyczne, 
zdanie normatywne p. zdanie postulatywnc.

zdanie ograniczające (zdanie restryktywne) - w składni R. Grzegor- 
czykowej rodzaj -> zdań podrzędnych mających funkcję identyfi
kowania (-> wyznaczania) przedmiotów nazywanych przez gru
py nominalne, z wyjątkiem tych, w których występuje —> imię wła
sne lub -> deskrypcja określona, ponieważ te dwa typy wyrażeń 
wystarczająco jasno identyfikują obiekt. Przykłady z.o.: Spotkałem 
tego chłopca, który wczoraj przyniósł do nas list od Piotra, Zna
łem człowieka, który umiał na pamięć całego „Pana Tadeusza”-, 
Każdy, kto wiedziałby o losie zaginionego, proszony jest o zawia
domienie rodziny.

zdanie ograniczające p. zdanie restryktywne.
zdanie okolicznikowe celu p. zdanie ekstensjonalne. 
zdanie okolicznikowe czasu p. zdanie ekstensjonalne.
zdanie okolicznikowe miejsca p. zdanie ekstensjonalne.
zdanie okolicznikowe p. zdanie ekstensjonalne.
zdanie okolicznikowe przyczyny p. zdanie ekstensjonalne.
zdanie okolicznikowe przyzwolenia p. zdanie ekstensjonalne.
zdanie okolicznikowe skutku p. zdanie ekstensjonalne. 
zdanie okolicznikowe sposobu p. zdanie ekstensjonalne. 
zdanie okolicznikowe stopnia p. zdanie ekstensjonalne. 
zdanie okolicznikowe warunku p. zdanie ekstensjonalne. 
zdanie określające p. zdanie determinujące, zdanie względne.

zdanie orzecznikowe - rodzaj zdania podrzędnego, które występuje 
w pozycji -> orzecznika, Pogoda była taka, że psa by nie wypędził', 
Demokryt był tym, który pierwszy mówi o atomach.
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zdanie oznajmujące - rodzaj zdania wyróżniony ze względu na jego 
funkcję językową (funkcja informatywna), podstawowo używany w 
celu przekazania odbiorcy jakiegoś sądu o rzeczywistości pozaję- 
zykowej. Formalnym wykładnikiem zdań tego typu są formy -> try
bu oznajmującego czasownika, Kaskader jest to człowiek, którego 
zawód polega na spadaniu', W praktyce okazywał się zawsze tole
rancyjny; Właśnie pada. Zob. zdanie pytające, zdanie rozkazujące.

zdanie pochodne p. zdanie derywowane.

zdanie podmiotowe - rodzaj -» zdania podrzędnego pełniącego funk
cję nie wyrażonego (albo bardzo ogólnie wskazanego) w zdaniu 
nadrzędnym podmiotu, To, co zobaczył, było niewiarygodne; 
Kto robił inaczej, narażał się na drwiny całego miasteczka; Wia
domo, że nie przyjdzie; Zdawało się, że ziemia uciekała spod nóg;
Ciekawe, że mimo tak dogłębnej analizy Mikołaj z Oresme wyco
fuje się na końcu komentarza ze swojej hipotezy.

zdanie podrzędnie złożone - (zdanie hipotaktyczne, wypowiedzenie 
hipotaktyczne, hipotaksa, wypowiedzenie podrzędnie złożone) - 
wypowiedzenie o nierównorzędnym stosunku -> zdań składo
wych, w którym jeden ze składników jest zdaniem nadrzędnym, 
drugi zaś zdaniem podrzędnym, wyrażającym niedostatecznie wy
rażony lub niewyrażony składnik zdania nadrzędnego, tzn. 
podmiot, orzecznik, przydawkę, dopełnienie, Okolicznik.

zdanie pojedyncze - zdanie zawierające jedną -> formę finitywną cza
sownika.

zdanie postulatywne (zdanie normatywne, postulat) - rodzaj powia
domień (-» modalność intencjonalna), w którym wyraża się prze
konanie nadawcy o konieczności zajścia tego, o czym mów'i się w 
zdaniu, np. Trzeba to zrobić; Powinieneś wyjechać.

zdanie pozornie celow e - rodzaj —> zdania składowego, które jest for
malnie zdaniem podrzędnym celowym, jednak treściowa relacja 
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między nim a zdaniem nadrzędnym wobec niego jest oparta na na
stępstwie czasowy m i wyklucza celowość, np. Wiatr ustal na chwi
lę, aby zerwać się znowu = Wiatr ustał na chwilę, po czym zerwał 
się znowu', Wyjechał w początkach maja, by wrócić w dwa tygo
dnie później = Wyjechał w początkach maja i wrócił w dwa tygo
dnie później.

zdanie problematyczne p. hipoteza.
zdanie przeciwfaktywne p. faktywność.

zdanie przyczynowo-skutkowe - rodzaj zdania podrzędnego oko- 
licznikowego, które pełni w wypowiedzeniu złożonym funkcję 
okolicznika przyczyny lub -> okolicznika skutku nie wyrażonego w 
-> zdaniu nadrzędnym, Żywy organizm reaguje na bodźce, dla
tego że ma określone potrzeby.

zdanie przydawkowe - rodzaj -> zdania podrzędnego, pełniącego w 
wypowiedzeniu złożonym funkcję przydawki wobec jednego ze 
składników -> zdania nadrzędnego, Wspięliśmy się na zadrzewio
ne wzgórze, gdzie w kilku budyneczkach mieścił się klasztorek, 
Przypomnijmy w tym miejscu, że składnikami są tylko te wyrazy, 
które należą do warstwy przedmiotowej tekstu-, Cena, jaką zapła
cił Zoszczenko za tę próbę wolności, była ogromna.

zdanie przypuszczające p. zdanie warunkowe.

zdanie przyzwalające (zdanie koncesywne) - typ -> zdania przyczy
nowo-skutkowego wskazujące na tzw. przyczynę niedostateczną, 
np. Poszedł do szkoły, chociaż nie czul się dobrze.

zdanie pytające - rodzaj zdania wyróżniony ze względu na jego funk
cję w komunikacji językowej, podstawowo używany do uzyskania 
informacji o czymś. Ze względu na rodzaj oczekiwanej reakcji 
odbiorcy można wyróżnić wśród zdań pytających tzw. pytania o 
rozstrzygnięcie, na które odpowiedzią może być tylko tak lub nie, 
np. Czy zaczęli już badania? Czy mam czytać dalej? Kowalski 
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jest? pytania o uzupełnienie, na które odpowiedź jest uzupełnie
niem jednej z pozycji zdania pytającego, np. Kto ci to powiedział? 
Jakie ta pani miała włosy? Dokąd idziemy? A cóż się tak spie
szysz? Skąd masz ten długopis? Czyj jest ten pies? pytania alterna
tywne o wybór jednej z możliwości, np. Chcesz iść do kawiarni czy 
na spacer? Ze śmietanką czy bez? Zob. zdanie oznajmujące, zda
nie rozkazujące.

zdanie relatywne p. zdanie względne.

zdanie restryktywne (zdanie ograniczające) - typ -> zdania relatyw
nego, wyróżniony na podstawie funkcji, którąjest dookreślanie za
kresu znaczeniowego członu głównego grupy imiennej. Zob. 
zdanie determinujące.

zdanie rozkazujące - rodzaj zdania wyróżniony ze względu na jego 
funkcję językową (funkcja impresywna), podstawowo używany w 
celu wpłynięcia na odbiorcę i spowodowanie pożądanego przez 
nadawcę jego zachowania. Formalnym wykładnikiem tego typu 
zdań są zawarte w nich formy trybu rozkazującego, Weź ten pa
pier! Chodźcie tu! Biegnijmy! Zob. zdanie oznajmujące, zdanie 
rozkazujące.

zdanie rozwijające (wypowiedzenie rozwijające) - rodzaj zdania 
składowego (w składni R. Grzegorczykowej jest to typ zdania 
relatywnego), które jest formalnie podrzędne, jednak w przeci
wieństwie do typowych -> zdań podrzędnych nie uzupełnia żadne
go składnika w zdaniu nadrzędnym, ani go nie określa, ale konty
nuuje treść zdania nadrzędnego lub któregoś z jego składników, 
mówiąc inaczej, wprowadza własną treść, wykorzystując jako 
punkt wyjścia całe zdanie nadrzędne, lub jego składnik, np. Po
wiedział mi szczerą prawdę, co mnie głęboko wzruszyło', Moja 
wiza została przedłużona o jeden dzień, zamiast o dwa dni, wobec 
czego przebywałem w Polsce nielegalnie, albo któryś z jego skła
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dników, np. Otworzył im drzwi pokoju, do którego weszły prędko, 
nie patrząc prawie na siebie; Dla Adama najcięższym przeżyciem 
był pisemny z niemieckiego, w którym kulał do samej matury. W 
pierwszym przypadku możemy mówić o zdaniu rozwijającym do- 
wypowiedzeniowym, w drugim o zdaniu rozwijającym doskładni- 
kowym. W charakterystyce zdań rozwijających zwraca się uwagę 
na to, że zdania te, aczkolwiek formalnie podrzędne, treściowo 
przypominają -> zdania współrzędne, co widoczne jest w prze
kształceniach w rodzaju: Przedstawiła go mężowi, który zaraz po 
kawie ulotnił się - Przedstawiła go mężowi. Ulotnił się (on) zaraz 
po kawie.

zdanie rozwijające doskładnikowe p. zdanie rozwijające.
zdanie rozwijające dowypowiedzeniowe p. zdanie rozwijające.

zdanie semantyczne (zdanie semantycznie poprawne, zdanie sensow
ne) - w składni semantycznej zdanie zbudowane zgodnie z -> regu
łami formowania struktur semantycznych. Zdaniem semantycz
nym będzie np. Dzieci śpiewają piosenkę, natomiast nie będzie 
nim * Kamienie śpiewają piosenkę czy * Dzieci śpiewają żyrafę na 
skutek niezgodności znaczeniowej składników śpiewać i kamień, 
śpiewać i żyrafa. Takie konstrukcje określa się jako zdania ase- 
mantyczne, zdania niesensowne, zdania niepoprawne, niezdania. 
Zob. też wyrażenie zdaniowe gramatyczne.

zdanie semantycznie poprawne p. zdanie semantyczne.
zdanie sensowne p. zdanie semantyczne.
zdanie składnikowe p. zdanie składowe.

zdanie składowe (wypowiedzenie składowe, zdanie składnikowe) - 
zdanie, które jest składnikiem innego zdania, np. Z= [(ZS^ Próbo
waliśmy na nie nawet łowić ryby), (ZS,= ale nie chciały brać)).

zdanie składowe finitywne - zdanie, którego -> członem konstytutyw
nym jest finitywna forma czasownika. Termin i pojęcie używane 
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w tych opisach składniowych, które uznają za zdanie każdą kon
strukcję opartą na dowolnej formie czasownika. Zob. zdanie skła
dowe niefinitywne.

zdanie składowe niefinitywne - zdanie składowe, którego -> członem 
konstytutywnym jest -> niefinitywna forma czasownika, np. Nie
bawem pożegnał się z cudzoziemcami, wyściskawszy ich czule. 
Ten uroczy list, spadający tak niespodziewanie, napełnił Kandyda 
nieopisaną radością. Z.s.n. są albo składnikami innego zdania 
składowego, albo składnikami grup syntaktycznych. Termin i po
jęcie używane w tych opisach składniowych, które uznają za zda
nie każdą konstrukcję opartą na dowolnej formie czasownika. Zob. 
zdanie składowe fmitywne.

zdanie temporalne p. zdanie czasowe.

zdanie warunkowe (zdanie przypuszczające) - rodzaj -> zdania oko- 
licznikowego, które pełni w strukturze -> wypowiedzenia złożone
go funkcję -> okolicznika warunku, Gdyby przyszedł, oddaj mu 
list', Kup wcześniej bilet, zaoszczędzisz czasu w dniu wyjazdu', Je
śli nie masz nic przeciw temu, odpocznę chwilę.

zdanie współrzędnie złożone - (zdanie parataktyczne, wypowiedzenie 
parataktyczne, wypowiedzenie współrzędnie złożone, parataksa) - 
wypowiedzenie, w którym -> zdania składowe nie określają się 
wzajemnie (są równorzędnymi składnikami).

zdanie współrzędnie złożone p. wypowiedzenie współrzędnie złożone.

zdanie względne (zdanie relatywne) - zdanie podrzędne rozwijające -» 
grupę nominalną zdania nadrzędnego, np. {Gazeta, która leżała 
na stole), była własnością Piotra (zdanie określające); {Studenci, 
którzy mają wszystkie zaliczenia), mogą przystępować do egza
minów (zdanie restryktywne).
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zdanie z przyczyną logiczną - typ -> zdania przyczynowo-skutkowe
go wyrażające w zdaniu nadrzędnym domysł na temat przyczyny 
tego, o czym mowa w zdaniu podrzędnym, np. Pewnie zapomniała 
o naszej rozmowie, skoro dotąd jej nie ma.

zdanie złożone (wypowiedzenie złożone) - najogólniej jest to ciąg -> 
zdań pozostających w stosunkach składniowych, stanowiący całość 
znaczeniową i strukturalną. Co do tego, jakie rodzaje konstrukcji 
uważa się za z.z. (jaki jest zakres tego terminu), można spotkać się 
z dość rozmaitymi poglądami, stąd też doprecyzowanie następuje 
na gruncie konkretnego opisu składniowego. Tradycyjnie zakres 
z.z. obejmuje wypowiedzenia, w których występuje więcej niż jed
no orzeczenie oraz wypowiedzenia, w których występują -> imie
słowowe równoważniki zdań.

zdrobnienie p. nazwy deminutywne.

zestawienie (juxtapozycja, multiwerbizm) - rodzaj -> wyrazu złożone
go, który składa się z co najmniej dwóch wyrazów o ustalonym 
szyku i funkcjonujących jako pojedynczy -> leksem, o czym świad
czy niemożność wstawienia między wyrazy składowe innego wyra
zu, np. maszyna do pisania, zupa pomidorowa, zdanie dopełnie
niowe, gramatyka opisowa, attache kulturalny.

zestęp p. odstawa.

zestrój akcentowy (wyraz fonetyczny, takt mowy) - grupa wyrazów 
mająca jedno główne wspólne miejsce akcentu w toku wymowy; a. 
odcinek wypowiedzi składający się jednej sylaby mającej akcent 
główny i (ewentualnie) innych nieakcentowanych.

zgłoska p. sylaba.
zgłoskowiec p. sylabowiec.

zgodność formalna - w składni semantycznej zdolność składników -> 
wyrażeń zdaniowych do występowania obok siebie (łączenia się z 
sobą) w ciągu tekstowym.
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zgodność semantyczna - w składni semantycznej zdolność składni
ków struktury semantycznej do występowania obok siebie (łącze
nia się z sobą w konstrukcje sensowne). Zob. zdanie semantyczne.

zgrubienie p. nazwy augmentatywne.

złożenie (złożenie właściwe, kompozitum, compositum) - rodzaj -> 
wyrazu złożonego, formacja zawierająca dwa lub więcej -> tema
tów słowotwórczych oraz najczęściej złożony -> formant interfi- 
ksalno-sufiksalny lub —> interfiksalno-paradygmatyczny (możliwy 
też formant tylko interfiksalny), o nadrzędno-podrzędnym lub 
współrzędnym stosunku członów, np. cudo-o-twór-ca, rop-o-rud- 
o-węgl-owiec, bial-o-niebieski.

złożenie dezintegralne - rodzaj wyrazów złożonych tworzonych w 
wyniku -> dezintegracji tematów słowotwórczych w wyrazach mo
tywujących, np. Sanitarno-epidemiologiczny - sanepid.

złożenie egzocentryczne - złożenie, w którym wykładnikiem pojęcia 
przedmiotowego (-> desygnatu nazwy), -> członem nadrzędnym w 
stosunku do tematów słowotwórczych jest -> formant, np. bajk- 
o-pis-arz - 'ten, kto (= -arz) piszę bajki', nos-o-roż-ec - 'coś (zwie
rzę) (= -ec) z rogiem na nosie'. Zob. złożenie endocentryczne.

złożenie endocentryczne - złożenie, w którym wykładnikiem pojęcia 
przedmiotowego (-> desygnatu nazwy) jest jeden z -> tematów' sło
wotwórczych, będący członem nadrzędnym wobec drugiego z te
matów, np. par-o-statek 'statek napędzany parą', względnie te
maty pozostają w stosunku współrzędnym, np. koloni-o-wczasy 
wczasy i kolonie zarazem'.

złożenie hierarchiczne p. złożenie nadrzędno-podrzędne.

złożenie jednostronnie motywowane - złożenie, którego jeden z czło
nów nie występuje jako odrębny -> leksem, np. mikroświat, mi
kroflora, mikropory.
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złożenie nadrzędno-podrzędne (złożenie hierarchiczne) - złożenie, w 
którym człony pozostają do siebie w stosunku określania; jeden z 
nich jest -> członem określanym, inny członem określającym, 
np. księg-o-zbiór 'zbiór ksiąg', projekt-o-daw-c(a) ten, kto daje 
projekt'. Zob. złożenie współrzędne.

złożenie szeregowe p. złożenie współrzędne.
złożenie właściwe p. złożenie.

złożenie współrzędne (złożenie szeregowe) - złożenie, w którym czło
ny nie są w stosunku określania, np. karpi-o-karaś 'krzyżówka 
karpia i karasia', zwierz-o-człek-o-upiór 'coś co jest zwierzęciem, 
człowiekiem i upiorem', czerwon-o-czarny. Zob. złożenie nadrzęd
no-podrzędne.

zmienna argumentowa (zmienna indywiduowa) - w składni semanty
cznej w symbolicznej notacji modeli -> zdań elementarnych sym
bol literowy (x, y, z...) markujący pozycję -> argumentu, np. zapis 
f(x, y) oznacza model zdania elementarnego oparty na —> predyka
cie dwuargumentowym (wymagającym dwu argumentów, tu sym
bolizowanych przez x, y). Zob. zmienna lokatywna, zmienna mo
dalną, zmienna predykatowa, zmienna temporalna.

zmienna indywiduowa p. zmienna argumentowa.

zmienna lokatywna - w składni semantycznej w symbolicznej notacji 
modeli -> zdań elementarnych symbol literowy L markujący -» 
składnik lokatywny. Zob. zmienna argumentowa, zmienna mo
dalną, zmienna predykatowa, zmienna temporalna.

zmienna modalną - w składni semantycznej w symbolicznej notacji 
modeli zdań elementarnych symbol literowy M markujący -> 
składnik modalny zdania (treść modalną). Zob. zmienna argu
mentowa, zmienna predykatowa.

zmienna predykatowa - w składni semantycznej w symbolicznej nota
cji modeli zdań -> elementarnych symbol literowy (f g, h...) mar
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kujący pozycję -> predykatu. Zob. zmienna argumentowa, zmienna 
lokatywna, zmienna modalną, zmienna temporalna.

zmienna temporalna w składni semantycznej w symbolicznej nota
cji modeli -> zdań elementarnych symbol literowy T markujący 
składnik temporalny. Zob. zmienna argumentowa, zmienna loka
tywna, zmienna modalną, zmienna predykatowa.

znaczenie fakultatywne formantu p. funkcja formantu fakultatywna, 
znaczenie formantu p. funkcja formantu.

znaczenie gramatyczne - zbiór wartości kategorii morfologicznych 
realizowanych w wyrazie gramatycznym (formie gramatycznej), 
np. znaczeniem gramatycznym formy w domu jest Msc lp., zaś for
my pobieglibyśmy 1. os. lmn. trybu przypuszczającego r. męsko- 
osobowego.

znaczenie inwariantne formantu p. funkcja formantu inwariantna. 
znaczenie kategorialne derywatu p. wartość kategorialna derywatu.
znaczenie kontekstowo-inwariantne formantu p. funkcja formantu kontekstowo-inwa- 

rianlna.

znaczenie leksykalne - znaczenie, w jakim wyraz jest realnie używany 
przez mówiących danym językiem. Zob. też znaczenie słowotwór
cze.

znaczenie podstawowe morfemu p. funkcja podstawowa morfcmu.
znaczenie referencyjne p. referencja.

znaczenie słowotwórcze (znaczenie strukturalne) - znaczenie wynika
jące z budowy derywatu, będące sumą znaczeń tematu słowo
twórczego i -» formantu słowotwórczego. Tak więc np. znaczenie 
słowotwórcze rzeczownika ryb-ak to 'coś lub ktoś mający związek 
z rybą' (sufiksowi -ak można przypisać ogólnie tylko znaczenie 
przedmiotowe), natomiast znaczenie, w którym ten wyraz jest real
nie używany w polszczyźnie - 'ten, kto łowi ryby' - jest wynikiem 
konkretyzacji na płaszczyźnie użycia tego wyrazu. Zob. znaczenie 
leksykalne.
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znaczenie strukturalne p. znaczenie słowotwórcze.
znak argumentowy p. argument, wyrażenie argumentowe.

znak językowy - jednostka systemu językowego składająca się ze zna
czenia i formy fonologicznej (wlómie graficznej).

znak językowy elementarny - znak językowy nie dający się podzielić 
na mniejsze elementy znaczące; -> morfem.

znak predykatywny p. predykat, wyrażenie predykalywne

zrost - typ wyrazu złożonego charakteryzujący się tym, że jego oba 
człony posiadają -> morfemy fleksyjne i zachowują odmienność, 
np. Białystok {Białegostoku, Białymstokiem...), nie mają nato
miast samodzielności akcentowej, ale jedno miejsce akcentu 
głównego. Tę różnicę akcentową w stosunku do s bazy słowotwór
czej uważa się w zrostach za -> formant słowotwórczy

związek atrybutywny - typ -> związku składniowego, realizujący się 
między rzeczownikiem (członem określanym, nadrzędnym) a 
przymiotnikiem, liczebnikiem lub innym rzeczownikiem (członem 
określającym, podrzędnym). Treściowo jego istotą jest zawężanie 
(doprecyzowanie, modyfikowanie) zakresu znaczeniowego rze
czownika przez przymiotnik. Relacja formalno-gramatyczna opie
ra się na wymaganiach akomodacyjnych i możliwości członu okre
ślającego dostosowania się do nich. Zob. akomodacja, związek 
predykatywny.

związek główny p. zw iązek predykatywny.

związek nieakomodacyjny - typ związku wyrazowego oparty na 
relacji treściowej między wyrazami go tworzącymi, nie zaś na 
związkach formalno-gramatycznych (akomodacyjnych); inaczej 
związek przynależności.

związek podrzędny p. grupa podrzędna.
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związek predykatywny - rodzaj związku składniowego, realizujący 
się między -> podmiotem a orzeczeniem w zdaniu, nazywany leż 
związkiem głównym. Jego istotę stanowi orzekanie cechy o wyróż
nionym elemencie rzeczywistości pozajęzykowej nazywanym 
przez podmiot. Związek formalno-gramatyczny opiera się na 
akomodacji dwustronnej między rzeczownikiem i czasownikiem. 
Rzeczownik akomoduje się pod względem kategorii przypadka 
(M), czasownik zaś dostosowuje się do rzeczownika podmiotowego 
pod względem kategorii liczby, osoby, a w formach czasu przeszłe
go, przyszłego niedokonanego z formą na -/ (typ będzie pisał) i 
trybu przypuszczającego także pod względem rodzaju gramatycz
nego. Zob. związek atrybutywny.

związek przynależności (składnia przynależności) - taki rodzaj -> 
związku składniowego, w którym brak jest zależności formalno- 
gramatycznych między wyrazem nadrzędnym i podrzędnym, a sto
sunek między nimi opiera się na związkach treściowych, np. Pra
cowała wydajnie', Bardzo ładny, Niewiele myśląc; Łąka pod la
sem. Zob. związek rządu związek zgody, akomodacja.

związek rządu (rekcja, składnia rządu) - taki rodzaj -> związku skład
niowego, w którym wyraz nadrzędny narzuca podrzędnemu swe 
wymagania gramatyczne dotyczące wartości przypadka gramaty
cznego, np. widzieć psa (czasownik wymaga biernikowej formy 
podrzędnego rzeczownika), książka znajomego (D). Zob. związek 
zgodny, związek przynależności, także akomodacja, akomodacja.

związek składniowy p. grupa składniowa.

związek włączny - rodzaj -> grupy składniowej, w której jeden z czło
nów doprecyzowuje znaczenie członu drugiego, np. spółgłoski so- 
norne, czyli półotwarte. Grupy tego rodzaju uważa się za pozosta
jące na pograniczu grup podrzędnych i współrzędnych.
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związek współrzędny p. szereg.
zw iązek wyrazowy p. grupa składniowa.

związek zgody (kongruencja, składnia zgody) - taki rodzaj związku 
między wyrazami w zdaniu, w którym wyraz podrzędny dostoso
wuje się pod względem wartości kategorii gramatycznych do war
tości owych kategorii wyrazu nadrzędnego, np. jasny dzierr, przy
miotnik przybiera identyczne wartości przypadka, liczby i rodzaju, 
co rzeczownik. Zob. związek przynależności, związek rządu, ako- 
modacja.
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