
Вопросы к экзамену по курсу 

«Теоретическая грамматика польского языка» 

1. Polski system samogłosek. Opis artykulacji samogłosek. 
Różnice między samogłoskami a spółgłoskami. Podstawowe kryteria charakterystyki samogłosek. 
Klasyfikacja samogłosek: trójkąty i czworokąty samogłoskowe.  
2. Polski system spółgłosek. Opis artykulacji spółgłosek.  
Podstawowe kryteria charakterystyki spółgłosek: miejsce artykulacji, sposób artykulacji, udział strun 
głosowych. 
Spółgłoski półsamogłoskowe. Spółgłoski półotwarte: nosowe, drżące, boczne. Spółgłoski 
szczelinowe. Spółgłoski zwarto-szczelinowe. Spółgłoski zwarte.  
3. Akcent. Ogólna zasada i odstępstwa. 
Pojęcie prozodii. Rodzaje akcentu: akcent dynamiczny i toniczny. Miejsce akcentu wyrazowego: 
akcent swobodny i fiksowany (inicjalny, proparoksytoniczny, paroksytoniczny, oksytoniczny). 
Ruchomość akcentu: akcent ruchomy i nieruchomy. Typ akcentu w języku polskim. Enklityki i 
proklityki. Odstępstwa akcentologiczne. 
4. Fonem a głoska. Cechy fonologiczne i niefonologiczne. Warianty fonemu. 
Definicja fonemu. Fonem jako wiązka cech dystynktywnych. Opozycje fonologiczne. Warianty 
fonemu (alofony). Warianty główne i warianty poboczne. 
5. Podstawowe pojęcia składni formalnej.  
Wypowiedzenie, zdanie i równoważnik zdania.  
Główne części zdania (orzeczenie, podmiot). Drugorzędne części zdania (dopełnienie, okolicznik, 
przydawka).  
Wypowiedzenie złożone współrzędnie i podrzędnie.   
6. Podstawowe pojęcia składni semantycznej. 
Struktura semantyczna wypowiedzenia. Ogólna charakterystyka. Pojęcie propozycji. Predykacja jako 
istota komunikatu językowego. Predykaty i argumenty. Typy informacji wyznaczającej. Pojęcie 
referencji. Istota modalności. Typy modalności intencjonalnej. Typy wypowiedzeń ze względu na 
modalność intencjonalną.  
7. Autosemantyczne części mowy i ich podstawowe kategorie gramatyczne. 
Pojęcie kategorii gramatycznej, rodzaje kategorii gramatycznych. Kategoria przypadka. Kategoria 
liczby. Rzeczowniki singularia i pluralia tantum. Liczba jako kategoria syntaktycznie zależna i 
niezależna. Rodzaj naturalny, rodzaj gramatyczny. Stały rodzaj gramatyczny, rodzaj gramatyczny 
jako kategoria fleksyjna. Kategoria czasu. Kategoria osobowy.  Kategoria strony. Strona czynna, 
bierna, zwrotna i wzajemna. Kategoria aspektu. Formalne wykładniki kategorii aspektu. Czasowniki 
jednoaspektowe. Kategoria stopnia.  
8. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego. Przegląd tematów i końcówek.  
Regularne formy rzeczowników z końcówką zerową (temat twardy i miękki). Rzeczowniki s 
końcówką –o. Nieregularne formy: rzeczowniki na –anin i inne (rok, człowiek, kwiecień, przyjaciel, 
ksiądz, tydzień). Oboczności samogłosek i spółgłosek. Przegląd końcówek liczby pojedynczej i 
mnogiej. Nowe tendencje w podziale końcówek dopełniacza liczby pojedynczej (-a, -u), brak ścisłych 
reguł w wyborze końcówek dopełniacza liczby mnogiej (-ów, -i, -y). Warianty końcówek w formach 
mianownika liczby mnogiej (-owie / -(dz)y, -owie / -(rz)y, -owie / -i (y)).  
9. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego i nijakiego.  
Rodzaj żeński. Temat twardy i miękki, temet funkcjonalnie miękki. Oboczności spółglosek. 
Stwardnienie wargowych w formach dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników na samogłoskę i 
mianownika liczby pojedynczej rzeczowników na spółgłoskę. Selektywność wymiany e//a, brak 
miany e//o. Oboczności o//ó, ę//ą w formach dopełniacza liczby mnogiej. Nieregularność oboczności 
ilościowych w rzeczownikach na samogłoskę (matek, sióstr). Przegląd końcówek liczby pojedynczej i 
mnogiej. Końcowki archaiczne (panią, ręce). Osobliwości odmiany rzeczowników 
odprzymiotnikowych (księgowa).  
Rodzaj nijaki. Przegląd końcówek liczby pojedynczej i mnogiej. Oboczności spółglosek i samogłosek. 
Tematy na –ę. Oboczności przyrostków (-ęć-/ -ęt-/-ąt-; -en-/-on-). Współczesność i tradycja w 
formach liczby mnogiej (nieba / niebiosa). Stare formy liczby podwójnej (oczy, uszy) i znaczenie 
przenośne (oka, ucha). Deklinacja rzeczowników dziecię, zielę, książę.  



10. Przymiotnik. 
Rodzaje przymiotników. Cechy charakterystyczne dla odmiany przymiotników; przegląd koncówek. 
Inne części mowy, które odmieniają się według odmiany przymiotnikowej. Stopnie przymiotników, 
formy analityczne i syntetyczne.   
11. Liczebnik.  
Rodzaje liczebników. Semantyka leksykalna, gramatyczna oraz funkcje syntaktyczne liczebników. 
Odmiana i składnia liczebników. Odmiana liczebników wielowyrazowych.   
12. Zaimek.  
Klasyfikacja zaimków. Krótkie (ściągnięte) i pełne formy. Odmiana zaimków.  
13. Czasownik i jego odmiana. Temat czasu teraźniejszego i temat bezokolicznika, formy, 
tworzone od nich.  
Kategorie czasownikowe: aspekt, tryb, czas, osoba, liczba, rodzaj. Powiązanie aspektu z innymi 
kategoriami. Dwa tematy czasownika (temat bezokolicznika i temat czasu teraźniejszego) i formy od 
nich tworzone. Oboczności głoskowe w temacie czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym. 
Bezosobowe formy czasownika. 
14. Imiesłów w języku polskim.  
Imiesłów przymiotnikowy czynny. Tworzenie od czasownikow niedokonanych (temat – 3 os. l. mn. 
czas teraźn.) Deklinacja (osobliwości form męskoosobowych i niemęskoosobowych; brak oboczności 
spółgłosek i samogłosek w temacie). Określenie czynności jednoczesnej z czynnością określoną przez 
orzeczenie. 
Imiesłów przymiotnikowy bierny. Tworzenie od tematów bezokolicznika czasowników dokonanych i 
niedokonanych (formy na –ny, -ony, -ty). Deklinacja. Oboczności w formach męskoosobowych.  
Strona bierna: formy fleksyjne czsowników być / zostać + imiesłów przymiotnikowy bierny. 
Konstrukcje składniowe z imiesłowami biernymi. Określenie wykonawcy czynności przez 
konstrukcję przez + biernik. Warianty tłumaczenia konstrukcji biernych na języki rosyjski i 
białoruski.  
15. Przysłówek. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. 
Przysłówki odprzymiotnikowe tworzone za pomocą sufiksów -o i -e, ich podstawy słowotwórcze. 
Stopniowanie przysłówków na -o i -e, użycie przysłówków stopniowanych. Przysłówki prefiksalno-
sufiksalne: po + -u (-emu), na + -o, do + -a, z + -a. 
16. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa. Funkcjonalne klasy derywatów (transpozycja, mutacja, 
modyfikacja). Rodzaje derywacji (techniki słowotwórcze) w języku polskim. 
Derywacja, podzielność, pochodność, derywat, baza, motywacja; temat, morfem i formant 
słowotwórcze; wyrazy pokrewne, rodzina wyrazów, gniazdo i szeregi słowotwórcze. Teoria M. 
Dokulila: współzależność formalnych semantycznych przekształceń derywatów względem bazy. 
Rodzaje formantów afiksalnych: prefiksy, sufiksy, ifiksy, interfiksy, postfiksy, cyrkumfiksy. Rodzaje 
derywacji: słowotwórstwo afiksalne (morfologiczne), morfonologiczne i fonologiczne, syntaktyczne. 
Kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy. 
17. Słowotwórstwo przymiotników. Formalno-semantyczna klasyfikacja przymiotników. 
Przymiotniki złożone.  
Przymiotniki odczasownikowe: cechy wykonawców czynności, odbiorców czynności, przymiotniki 
potencjalne. Przymiotniki odprzymiotnikowe: wskazujące na intensywność cechy, ekspresywne, 
zaprzeczone. Przymiotniki odrzeczownikowe: wskazujące na podobieństwo do obiektu, nazywanego 
przez bazę, charakteryzujące przedmiot ze względu na posiadanie obiektu, nazywanego przez bazę, 
przymiotniki dzierżawcze, przymiotniki wyrażające relacje pochodzenia. Przymiotniki pochodne od 
wyrażeń syntaktycznych. Przymiotniki złożone. 
18. Słowotwórstwo czasowników. Podstawa motywująca. Rola prefiksów. Problem aspektu oraz 
pary aspektowe czasowników.  
Czasowniki odczasownikowe: rezultatywne, determinacyjne, dystrybutywne, kompleksowe, 
czasowniki stanu, czasowniki wtórnie niedokonane, wielokrotne, momentalne. Czasowniki 
odimienne: sufiksalne, prefiksalno-sufiksalne. 
19. Słowotwórstwo rzeczowników: przegląd kategorii.  
Nazwy cech, nazwy właściwości, nazwy czynności, nazwy wytworów i rezultatów czynności, nazwy 
wykonawców czynności, nazwy istot młodych, nazwy miejsc,  mieszkańców, nazwy narzędzi, nazwy 



zbiorów, nazwy żeńskie, spieszczenia, zdrobnienia, zgrubienia. Rzeczowniki prefiksalne, rzeczowniki 
złożone. 
 
20. Podział plemienny Polski w wieku IX -X a współczesne dialekty polskie. Mazurzenie: 
określenie, przykłady, zasięg terytorialny. Typy sandhi oraz ich rola w podziale polskiego 
obszaru językowego.  
Plemiona zamieszkałe tereny Polski w IX – X wieku i ich siedziby. Początek procesów 
państwotwórczych. Powiązanie najważniejszych wydarzeń historycznych z procesem kształtowania 
się obszarów dialektalnych. Realizacja spółgłosek [ž], [š], [č] w różnych regionach Polski. Typy 
fonetyki międzywyrazowej, pozycje udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia. 
21. Stare i nowsze dialekty języka polskiego: najważniejsze zróżnicowania  w zakresie fonetyki, 
morfologii, cech słowotwórczych. Polski dialekt kresowy. 
Pojęcie dialektu, gwary. Wielkopolski, małopolski, mazowiecki i śląski dialekty ludowe – 
charakterystyczne cechy językowe. Językowy status Kaszubszczyzny, jej charakterystyczne cechy. 
Pojęcie „nowych dialektów mieszanych”, przyczyny ich powstania. Pojęcie „polszczyzny kresowej”, 
uwarunkowanie jej charakterystycznych cech. 
22. Skład leksykalny współczesnego języka polskiego.  
Podstawowy zasób słownikowy, słownictwo mające węższe zastosowanie. Odmiany terytorialne: 
dialektyzmy (pojęcie, klasyfikacja), prowincjonalizmy, gwary miejskie. Socjalno-profesjonalne 
odmiany języka. Archaizmy (pojęcie, klasyfikacja), wyrazy przestarzałe, neologizmy (pojęcie, 
klasyfikacja). Słownictwo bierne i czynne. 
23. Skład frazeologiczny języka polskiego.   
Pojęcie frazeologizmu. Klasyfikacje frazeologizmów ze względu na postać gramatyczną wyrazów 
wchodzących w skład frazeologizmu i ze zględu na stopień zespolenia składników. Źródła związków 
frazeologicznych. Innowacje frazeologiczne. 
24. Szeregi synonimiczne leksemów i frazeologizmów. Antonimia. Wieloznaczność. Rola 
kontekstu w określeniu semantyki leksykalnej.  
Synonimy znaczeniowe i stylistyczne. Nacechowanie stylistyczne synonimów. Synonimy 
jednordzenne, różnordzenne. Funkcje synonimów. Warunki antonimii. Antonimia wyrazów 
wieloznacznych. Antonimia systemowa, kontekstowa, intonacyjna. Enantiosemia. Wieloznaczność 
gwiaździsta (radialna) i łańcuchowa. Polisemia kategorialna (systematyczna, systemowa) 
25. Zapożyczenia w języku polskim. Rodzaje zapożyczeń. 
Historia zapożyczeń w języku polskim. Klasyfikacja zapożyczeń (właściwe, strukturalne (kalki), 
semantyczne, sztuczne; całkowicie przyswojone, częściowo przyswojone, cytaty (wtręty)). Sposoby 
zapożyczania wyrazów. 
26. Najważniejsze źródła leksykograficzne w zakresie leksyki i frazeologii. Charakterystyka 
kilku słowników.  
Typy słowników ze względu na język opisu, układ artykułów hasłowych, przeznaczenie. 
Najważniejsze słowniki ogólne języka polskiego. Ewolucja poglądów  leksykograficznych w XX 
wieku (W. Doroszewski, M. Bańko).  Polskie słowniki specjalistyczne (frazeologiczne, 
etymologiczne, historyczne, poprawnościowe, wyrazów obcych, synonimów, antonimów, 
homonimów, gwarowe). 
27. Przemiany samogłosek i spółgłosek w historii języka polskiego. 
Przegłos lechicki. Ewolucja jerów. Wzdłużenie zastępcze. Iloczas. Rozwój samogłosek nosowych. 
Rozwój sonantów.  
Palatalizacje polskie. Nowe polskie fonemy spółgłoskowe.  
28. Rozwój deklinacji i koniugacji. 
Uproszczenia końcówek w odmianie rzeczowników męskiej i nijakiej (końcówki – u, owi, owie, om, 
ami, ach); w odmianie żeńskiej. Zaimkowa i rzeczownikowa deklinacja przymiotników.  
Zmiany w koniugacji: staropolskie czasy przeszłe, powstanie współczesnych form.  
29. Periodyzacja historii języka polskiego. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa. 
Język staropolski, średniopolski, nowopolski; współczesna polszczyzna.  
Zabytki piśmiennictwa. Geograf Bawarski. Bulla gnieźnieńska. Księga Henrykowska. Bogurodzica. 
Kazania świętokrzyskie. Roty przysiąg sądowych. Kazania gnieźnieńskie. Biblia królowej Zofii. 
Psałterze floriański i puławski. 



30. Rozwój pisowni polskiej. Pierwsze traktaty ortograficzne. Kształtowanie się polskiego języka 
literackiego.  
Epoka przedpiśmienna, epoka piśmienna. Rozwój pisowni: pisownia niezłożona i złożona. Traktaty 
Parkoszowica, Zaborowskiego. Powstanie polskiego języka literackiego: teorie wielkopolska, 
małopolska. XVI wiek w historii języka polskiego.  
 


