
wzór mieszany: kuźe

mianowdk:
dopełniacz:
celownik:
biemik:
wołacz:
miejscownik:
narzędnik:

Liczba pojedyncza Liczba nogd

kut-e
kui-ete
kui-ete
kuf-e
Lui-el
kui-i

kui-ata
kui-at
kui-atirm
Lui-ata
kui-ata!
k1t-atech
kui-aty

wedfug powyższego wzoru odmieniają się żecfowniki rodzaju ni,ja
kiego zakończone w mianowniku liczby pojed}'nczej na .e. Cechą charak.
terystyczną rych rzeczowników jest też to, Źe mają one temat lozszerzony
o formant -et- w liczbie pojedynczej oraz o formant -at- w liczbie mnogiej.
Rozszeźenie to nie dotyczy biemika i wołacm (orv co natualne, mia-
nowlika) liczby poj€dFczej' Do tego paradygnatu należą takie fzeczow-
niki jak na przyliład nazwy r odych zwierząt, typu: śtćnó, tele, kotó' olaz
żeczowniki opu: dćvće (dziewcz}na, pol. dziewczę), zyie (z,r]ierzę),
kośtć (miotła), doupć (nora), vole (wole)'

4. osob|iwości odmiany rzeczowników

Istnieje pewna gnrpa rzeczownitów czeskich, która odmienia się ina-
cfej i kt,oręj końcówki odmiany mogą łączyć ńżnę paradygmaty odmiany'

a) Rzeczowniki rodzaju męski€go

Przykładem rzeczowników męskich, które łączą wzór twaldy i miękki
w jednym wzorze' jest Źeczownik den (dzień). odmienia się on w na-
stępujący sposób:

wzór: d€n

Liczba poje.dyncza

mianownik: den
dopetniacz: dne

Liczba fińoga

dni, dny
dni, dnń



celownik:
biemik:

dni, dnu
den
dni, dnu
dnem

dniim
dni, dny
ahech

Niektóre żeczow ki nięz}.wotne, kt&e w mianownil:u liczby poje-
Zakończone są na -en, na Fzykład| kómen, jećmen, koien, fumen,
odmieniają się w liczbie mnogiej wedfug wzoru twardego.

Do rzec7ownikós o nierypowej odmianie należy równiei r7ec7ownik
w liczbie mnogiej: lidć. Jego odmiana wygląda następująco:

wzór: ćlovók

Liczba pojedlncza

mianownik: ćlovók
dopełniacz: ćlovćka
celołvnik: ćlovćkovi
biemik ćlovćka
.v,łołacz.. ólovćće|
miejscow k: ćlovćku
narzędLik ó|ovćkem

b) Rzeczowniki rodzaju żeńŚkiego

Liczba mnoga

1idó
lidi
1idćm
lidi
1idć
lidech
lidmi

ruce!
rukou, rukóch
rukama

wśród rzeczowników rodzaju żeńskiego do grupy o osobnej odmianie
Źeczowniki ruka (ręka) oraz noha (noga). Wzór odmiany wygląda
Uąco:

Wzór: ruka
Liczba pojeą cza Liczbamnoga

ruce
Iukou
mkim

ruka
ruky
ruku
ruku
ruko!
ruce
rukou
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Ież,EI1 powi'sze fteczowniki nie oznaczają części organów ludzkich
bąM z\Nierzęcych, a części sprzętów i imych, odmieniają się zgodnie ze
swoim regulamlm paradygmatem.

c) Rzeczowniki rodzaju nijaki€go

Spec}ńcary wzór odmiany mają też lzeczorłniki ucho oraz oko'
one osÓbne formy .lla liczby mnogięj.

wzóI: noha

mianownik:
dopełniacz:
celownik:
biemik:
wołacz:
miejscownik:
narzędnik:

wzór: ucho

mianownik:
dopełniacz:
celomik:
biemik:
wołacz:
miej scownik:
nażę.lnik:

wzóI: oko

mianownik:
dopełniacz:
celownik:
biemik:

Liczba pojedyncn

noha
nohy
nohu
nohu
noho!

nohou

Liczba tl oga

nohy
nohou, noh
nohóm
nohy
nohy!
nohou, noh.{ch
nohama

Liczba pojedt' cza

ucho
ucha
uchu
ucho
ucho!
uchu
uchem

Liczba mnoga

uśi
uśi
uśim

uśich
uśima

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

oći
oÓi
oóim
oći

oko
oka
oku
oko
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oćich
oćima

glosek w temacie rzeczownika
trakcie odmianv

głosek w temacie rzeczowttika w hakcie jego odmialy jest
procesem. we wzorach twardych rzeczowników _ niezależde od

lodzaju gmmatycznego zachodzą w wielu prz'padkach w tematach
następujące zmiany społgłosek:

ruka: ruce,jablko: o jablcich
Olga : Olze, fiIolog : o filolozich
Praha : Praze, noha : noze, druh : d ri, kniha i knize
hoch : chośi, bńcho : briśę

w}miany głosek nie sąjed}tymi' Do pozostałych charake-
dla języka czeskiego altemacji (w}łnian głosek) na]eżą.

i dvor: dvole, Peh: Petie
d'(dć) voda : vodó, hlad: hmdó
f (tó) blźto : blótć
n'(nć) babno : bahnć

społgłosek w temacie rzeczownika nie jest jed}'ną wynianą
samogłoski mogą jej ulegać. Zmiany te można podzielić na dwie

wymianę samogłoski dfugiej na laótką

' całkowią wymianę samogłoski
sttl : stolu' niż : noże
snih : Śnćhu

oko!
oku
okem



Kyjev, autor.
Rzeczowniki rodzaju źeńŚkego mogą odmięniać się wędfug wzoru

fwardego lub miękkiego. według wzoru twardego odmieniać się będą te,
kóre w mialowniku kończą się na -ą na przykłed| liryka, ryzjka, MoskvŁ

6. Odmiana rzeczowników obcego pochodzenia

Rz€czow ki obcęgo pochodzenia w z^s^dzie odmieniają się
Źeczo.','niki czeskie'jednak w czasię odmiany dochodzi często do ńżnyc

Rzeczouniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę odmi
się najczęściej wedfug wzoru twardego. Należą do nich na pŹykład:

według wzoru miękkiego odmieniać się będą te, którc w miMowniku lic
by pojed}mczej kończą się na -e, na przykład: televize' Asie.

wańo zwlócić uwagę na specjalną glupę źeczowników rodzaju
skiego, zakończonych na -ęa. Należą do nich na pŹykład: idea' Korca
Ich odmiana wykorzystuję końcówki zarón,no wzoru twaldego' jak i mięk
kiego.

wżór: id€a

mianownik:
dopełniacz:
celownik:
biemik:
wołacz:
miejscownik:
na{zędnik:

Rzeczou'niki obce, takiejak: kino, auto' Tokio sąIodzaju nłakiego i
dą odmieniały się zgodnie z paradygmatem tward}Ąn (rzeczownik móŚto

7. Rekcja rzeczownika

Rekcją naz''wamy łączenie się części mo'ńy z odpowiednim
kięm, po L1ór}'rn następuje inna część mowy w odpowiednim
Rekcja doryczy Źeczowników, plrymiotników i czasowrików Poniżej
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Liczba pojedyncza

id-ea
id-ey, id-eje
id-eji
id-eu
id-eol
id-eji
id-eou, id-eji

Liczba nnoga

id-ey, id-eje
id-eji
id-eem, id-ejim
id-ey, id-ęje
id-ey!, id-eje!
id-eóch, id-ejich
id-eami, id-ejemi



przykłady Iekcji rzeczownika' część przykładów jest iden-
dla języka czeskięgo i polskiego, część jednak i to na nią należy

ić szczególnąuwagę to lóżnice w użyciu przyimków i przypadków
językach.

k ćemu
ćecho (o ćem)
k ćęmu

pora na co
świadectwo, dowód czego
powód do czego
krytyka czego
miłość do czego
oręIT.r czego

odstępstwo od czego (zboczenie z .lrogi)
odwaga do czego
pamiątka czego
pozwolenie na co
zaproszmie na co
placa nad czym
przyHad czego
mdość z czego
rezygnacja z czego
spotkanie z czym
zdolnośó do czego
sbach prz ed czym
talent do czego
udział w cz}.m
wspomnienie czego
stosunek do czego
zajmowanie Śię cz}.m
zarntelesowanle cąIrn
zamiłowanie do czego
uzależnienie od czego
znajomość z kim

ćecho - z cesĄ')

a ćecho
k Ćemu

&a na co

Ćecho
od Óecho

k ćemu

k ćemu
nać

na ćim
aecho

z ćecho
na co

s Óim

z ćecho
k ćemu

k ćemu

na co
k ćemu

y'Vanl Clm

islost na ćim
s ktm
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