
oItografia słowacka nie powinna nastręczać Polakom większych tlud-
ności. Jej szczegółowe zasady znajdują się w Prąyidlóch slovenskćho

1. Pisownia i (y) oraz i (f;1

Słowacke grafemy i (y) oraz / (f) oddają dfugie i kótkie wańanty
tego samego fonemu [i]' ,,I'' kótkie oraz,'i,' długie pojawiaj ą się o wiele
częściej w pisowni aniżeli kótkie i dfugie,'y''' Ponieważ oba grafemy
''ĘĄnawiane Są jednakowo' powstają w pisowli prcblemy, kiedy uzyć
kóIego znaku' oto kilka podstawowych zasad:

a) wylazy rodzime ŚłowBckie

w w)'razach t}lowo słowackich grafemy "y', oraz ,,y,' pisane są
w następujących pr4?adkach:
- w przedrostkach vy- oraz uj,-, na przykład: tyberaf' tyhlósenie,

v;ber,uininka,
_ po spółgłoskach ,'l,, ,'l'' ,,'t,', ,,l1,' na przykład: dych, mot:i,t, vpb,W1i'

Itze,
po spółgłoskach ,!ł,, .!,, .ch'', ,,h,,, ru przyldad: BesĘdy, chyba,
hymłt'

w pozostałych prz,?adkach piszemy ,,i'' oraz ,,i.''
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tIwAGA! Istnieje spora liczba wyjątków Noszą one w języku
słowackim nazwę: rybranó slovó' w poniższej tabe1ce podano słowa'
w l1órych po spółBłoskach (.'') pisatre jest zawsze ,,y', oraz ,,i''. .'y.,
oraz ,,.ł,, piszę się ró\\!ieŹ po spółgłoskach w słowach pochodzalych
od slów Dlzedstawionvch w tabelce'

w rcdfimych słowackich v)Tafach gralcmy ,'y,, oraz 'i'' piszemy
także w następujących s}tuacjach:
- w sufiksie słowotwófczJm -J'ia, na pŹ,vklad| sfaryńa' otro|,ińa, bahyi1a'
. w sufiksach -y, -/.J'', na wzyL.ład. chlapŚkla, ohoctry'

spółgłoska wyjątki

P
picha, piśi' sa' pyśni' prepycn' pykat'. pir' pi|ii. pysk' pyska.
ti' pyśtek. pitaf sa, sp)tovad sa, op}tovaf sa' dop}t' pytliak'

B

by' aby' bik' bići' byl' bylina' bysd' bysbina' Bystrica, B}tća,
bif' żivobtie. b}tost.y, biTa]i' bivat.. obivatel, prebyval.
byd]o' bydlisko' bF' prib}'iok' dobf' dob}tok. nóblok. ńb'v.
Ioł' ]adbyoćni. neodbyri' koby.a. obyidj. oby.fj \

\Tkaf' \Tdia, lyhńą l"ir, \"iskaf, \TSoIcy' viśka' \jśi!a.
Vyśebrad' vyśe' \}d' \)'żla' ̂ iśit. sa' ̂ yśok' z$ka|' fwk.
zlTćajni, nóvyk

nyhńt'' zamykai' odmykaf' pomykov. nilj! sa' onyl. mys
lief, myś]ienta' nyseL. priemiślaf' zmysel' ńmysel. pdernyscl
mys' myś, um],t', pomyje' nryd]o' Myjava' ni1o, hmirii sa,
snyk' priesnyk' śmikaf sa, żmikaf

R

ryba, rybnik, rybila, ryk. ridzi, rldzik, ricbli, ,richli!, rys,
rysovaf' ryśauj,' ryl.. tr}.vok, pory'v, bdzgat, h.!ń'' koryto,
kor]tnaćka' Kor},tnica, Ęt'. skryf' pokłiaka' shj,śa' kryha.
p.jśtif, s!.iko' st.!c' st}nź. tFiznil.' var}'to'.im. ripal, rytier
ryża' bryndza' Torysa

s sychra.i' syćad' sykaf. sykot. Śikorka, s}n' sypal' silka, syr,
c}.rotn k. ŚyŚc|.. (ity' nJ(iil,' rand.}ar}' l}.}chal

jazyk' jazyćny' nuilaf' poąilai. \TZiYa|' pfez]'vaf' o?jhat'

)3



_ w końcówkach prz}?adków:
. w mianowniku i biemiku żeczowników męskich deżywohych -

wzóI,,dub'' (pahz: Rzęczownik)
. w dopehiaczu liczby pojedynczej Źeczowników rodzaju żęńskie-

go _wz& ,żenzi, G)aiz: Rzeczownik)
. w biemiku liczby mnogiej żeczowników Iodzaju żeńskiego - wzór

,'żena,, (patrz: Rf eczowlik)
. w naŹędniku liczby pojedynczej prz}miotników w iodzaju męs-

kim i nijakim wzóI ,,pekni,' (pahz: Przymiotnik)
. w celowniku liczby mnogiej prz},rniotników (pahz: Prz}miotnik)
. w dopeŁriaczu i miejscowniku pŻymiotDjków wszystkich lodza-

jów (patE: Pr4'miobik)
. w biemiku liczby mnogiej żywohych prz}miotników - wzóI ,,pek.

ni', batz: PŹ}'niotnik)
. w narzędniku liczby mlogiej przymiotrrików wzóI 'Bekn]ł,, (patrz:

Pżymiotnik)
. w narzędniLu liczby pojed}nczej przymiotników - wzóI ''otcov,'

. (patrz: Pż}łriohik)
. w dopelniacfu' celowniku, biemiku' mjejscowniku i naźędniio

liczby mnogiej przymiotników _ wzór ,Bek[y, (patz: Pr4,rTliot
nik)

. w odmianie ticz€bnika ,jeden'' w Fz}?adkach zależnych rodzaju
męsfuego i nijakiego w lrclbie pojed}.oclej i rrurogiej'

b) wyrazy obcego pochodzenia

W w),r^zach obcego pochodzenia w języku słowackim grafemy ,,y''
olaz ,,i,' są pisane w następujących syhracjach:

- w prefiksach: dyJ-, Óz-, h1pet- , h1po-, poly-, syn-,la przykJad: Ą*
fóz i a, h, p e ru\n iv i t a, hy p e nn o d e/,r!' p o lyc e ntr i c kj,, p o ly c h r ó n ia, p o ly -

grafa, po|ypropj,len, synchrónia, synonlmum, syntćza,
- w tematach Dastępuj ących słów: tj,fus, dyano, nymfa, lj,ra' Ęberne.

tika, W, gnnazium' pJramida, hlstćria, Babylon, flzika, mih,s, ryt-
n s, rjn, Asj,ria, cldus, ryloftn' oxynoron' rylćn, ,perit' lpsilon,

' w suf'ksie -yI, na pt4kład: Jenyl '
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2. Pisownia rż

Samogłoska Źjest krótkąsamogłoską która w odrózrieniu od innych
słowackich kótkich samogłosek _ nie ma swojego dfugiego odpowied-
dka (patrz: samogłoski długie i kótkie - Fonetyka języka słowackie-
go). Jako dfugi odpowiednik tej samogłoski może posfuzyć jedpie dyf-
long n.

samogłoska d występuje tylko po spółgłoskach p, b, r,,, v _ w więk-
Śzości w tematach słów. w przyrcstkach samogłoska ta nigdy nie wystę.
puJe

w tematach słów samogłoska ii występuje w następujących formach:
a) po spółgłosce p: pa]st' paf, pdtą, optit' spiif oftz w wyazach za'

kończony.h na| -płif| napdt,' odpót', pripd|, upa|, ',ypa|, zapdt,, zopd|,
)po spólglosce ó: óółdl;

) po spółgłosce m: ahi, mdso, mdt, mafa, mcidlit,, zmafuk, pamdf,
5 mżid' naj ma, Demanovó'
po spółgłosce y: v.ićśi vdd,ńf, \,riz, 1,ć'2iet,, vćźw, kadvdzo|af, uvtizo-
vaf' Za,azo|at sa' ob|az, zvćE, ho|ado, neviidza, sydti,, deyrźt' ruka-

)w rzeczownikach rcdzaju żeńskiego, wzót: ilievća: babd, holńbij,
ribd, źriebci' lómii, sóvd'
w fomach czasownika łr iasf: matiem, mdtieś, miitie' matieme' |11dtie-

w przestarzałych formach u,ystępujących wjęzyku poęflckjf^: bremd'
plemd, sema, rcma' \,e a' obecnie \|4wane słowackie odpowie.Iniki
tych fo'fntot bremeno, plemeno, semeno, teneno, vemeno.

ocz''wiście w folmach derywowanych od wyżej wynienionych słów
ź takźe zostaje zachowana, na pftykJad: pastićka, pds|iar,

iarsb), devdfroćie, posvcitil, smddni, só|a*o, zmcitkór, zrraćśit' mók-
pamdf i rnlte.

25



3. Pisownia /' /' ź' /

wymienione wyżęj społgłosk piszemy w następujących s}'tuacjach:

- pŹed samogłoskami a, o, u, ó, ń'naprzyk1ad.. dakovaf, po|ovat, sklo-
ńovat,, lhhĘ' lud' pocilovat, guttiś,

_ w środku wyr.azów przed spółgłoskami' na przykład: |odką' sietka,
ońho' ućite|ka,
na końcu.lł}Tazów, rra przyk}ad: chod, pisat, vróf, |.

spo,łgłosek tych nie piszemy w następujących s},tuacjach:

_ przed samogłoskami e, i, i,la pr4kJad: delo, nejab!, divadlo, lipa'

- przed dyftongami ia, ie, iu, naprryWad: peniaz, roliar, halier, nieho,

4. Pisownia wielkich liter

IŚfuieją pewne różice w pisowni wielkich liter w języku polskim
i słowackim. ogóbe zasady piso\łni wielkich liter moż a sprowadzić
do następuj Ących zasad:

_ wielkie litery piszemy na Początku imion omz nazw własnych, na

vzyk'a& Slołensko' Po|sko' Bratislava, Kc.towice, IĄanoce, Jón,
Belfiolók,

_ na początku zdair, nA pftywad]. Sloye św jazyk patri k skupinie
slovlns$ch j azlkov,
w niel.1órych skrótach, na pftykład: sA|/ (Slo\,enslśó akądćnia vied),
SNP (Slovenskć nórodne potstanie)' MUDI (doktor nediciny), CSc.
(kąndidlit yied)'
dla podkeślenia danych słów w zdaniu, na przykład: Chcel by som
po\,eclat,, źe TENTO hotel musite avśti|if,

- dla okazania szacur cu,napr4kf,ad: Dostal som T|oj list.



W pisowni nazw własnych w odróżniedu od języka polskiego tylko
pierwszy w1taz pisze się wielką literą na przykład:

Slovenskó republika
Polski republika
Sliezska univerzita
Spoje ó śtóE americkć
Porskó akadćmia vied
Minb ters t,, o żahranićnich vec i

'Bą[tskć more
Stredozemnć mofe
Finsw ńliv

Prawo rytmiczne

Republika Słowacka
Rzeczpospolita Polska
Llniwersytet Śląski
stąn, zj ednoczo ne Ameryki
Polską Akademia Nauk
Ministerstwo Spravr
Zagranicznych
Morze Bałryckie
Morze Srod2rphnc

Zątoka Fińska

Plawo lJ'1miczne (Rytmiclry zókon al|bo.' Pravidla
słowackiej. Mówijest jednĄ z najwaaiejszych zasad w oltog1afij

ż'e..

W li1erackim jęryku słowackim ilwie dłuqie sylab! ie mogą stać
siebie.

ozracza to, że jeśli j edna sylaba j est dfuga, następna musi być kótka.
ieje się tak lównież podczas odmiany wyrazów Jeś1i temat w}Tazu
dfugi, wówczas długie końcówki muszą ulec skóceniu.

Jako długie sylaby rozumiemy fu nie tylko sylaby zawierające długi€ sa-
i, ale talge te, ktorc zawienją d1.ftongi albo długie , lub długie /'

według plawa rytlicznego samogłoski dfugie Fzechodzą w kótkie
następujący sposób:
e -a
ó_e

ó -o
r l - u
j -v
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