
4. cZĘŚcI MowY

4.1' PoDzIAŁ wYRAZÓw NA cZĘŚcI MowY

1 'ogół sło\\,!ictwa danegojęzyka dzieli się na k]asy . są nimi części mowY.
w klasyfikacji wywodzącej sięz grecko-rzymskiej uadycji gmma-

tycznej wylóhiamy dziesięć części mowy: Izeczow]ik' czasownik,
pr7} mIoInrn. 7aimęk. Iic7ębnik. prly\lóu ek. przy.mc \. spoJoL^. par-
tykuła, wykrfyknik'

Ten podział ni9 opiera się na j ednolitych kĄ4ęriach - przy okeśla.
du niektórych części mowy (np. Eeczownik, czasowlik) zastosowa-
ne zostało krytelium z|\aczeniowe' przy innych (np' spójnik, przyi-
mek) kyteliumskładniowe.

2.wyftziJ ziacząc,e i Liemaczące wymzami nieznaczącymi są wykrzyk-
niki, shżące głównie do wylaźania emocji, wszystkie pozoslałe to
w'7My zlacząĘe.

3. Wlaazy samodzielne i niesamotlzielne
- wymzy samo.lzie]ne pod wzg1ędem znaczeniowym informują bez.

pośIednio o zjawiskach istniejących w źecfywislości (rzeczowni.
ki, czasowliki, prł,mlotnlki, Fzysłówki, zainki, liczebniki)'

' Wylazy niesamodzie]ne tworzą dopiero z i]rn}Ąni w},razami jednost.
ki maczeniowo samodzielne (przyimki, spójniki' panykuły).

4. Wyrazy odmieone i nieodmienne
'W}Tazy nieodmienne występują zawsze wjednej formie przy-

słówek, pŻyimeŁ spójnik, pańyh ą wyhzyknik.
' wymzy odmieDne mają fomy odmiany żeczowlik, przymiot.

nik' cfasow ł' zaimek, 1iczebnik'
odmiala przez pcypadki to deklinacj a (takiej odmianie pod1egają m.in.
Źeczow]iki, przymiotniłi' niektóre liczebniki i zaimki).
Odmiana przez osoby, czasy, tryby, strony to koniugacja odmiana
czasowników.
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5 .części mowy

Rreczownik
nazywa rzecfy (książka, b ,, zNiefię|a (kot' 4raIa)' Iośllny (Ęd,
seler), z]awiska (buna' śnieg)' pojęcia (grzech, lęk), czyr\noścI
(mówienie, pisanie')' cęchy (wyrozumiałość, pracowitość);

odmienia się pEęz pizypadki i liczby, ale nie pftęz rodzaJę',
- \' zdaniu może pełDić funkcję podmiotu, dopełnienia, pEydawki, a

la|że okoIic/n.La oraz orzeczDi(a w ofleczcn:u .miennym'

Czasowrik
nazywa cz},rrności i stany;
odmienia się p.zez osoby, czasy, tryby, strony;
ze względu na aspek| (in' postać) czasorł'riki dzieląsię na dokonane
i niędokonana (napisać pisać):

- opńcz lorm osobowych czasownik ma także fomy nicosobo\ł'ę
(bezokoiicmik, romy zakońcfone na -no' -lo, imiesło\"/y);

: podstawową funkcją składniową czaso$.nikajest Rukcja oźeczenia'

Pźymiornik
- omacza cechy przedmio|óĘ osób' zjawisk;

odmienia się przez pŹypadki, rodzaje i Iiczby; tT . pŹymiotniki
jakościowe (nazywające ccchy' które mogą wys!ą]ić w różn)m
natężeniu) podlegają stopniowaniu;

-okreśia w zdaniu źeczownik, a wiQc pełni lunkcję pŹydawki, może
Ia]'że pcłn:ć .urkcie orzcrzośa w orleczeniu i|n:enr) m'

Pźysłówek
określa cechy czynności, może teź być okeśleniem prz)Ąniotnika
albo innego przysłówka;

jes| nleodmi€nną częścią mowy; przysłówki jakościowę podlcgają
stopniowąn1rr;

w zdaniu pełni fuŃcję okolicmika'

Liczebnik
'okeśla ilość lub kolcjność przędmiotów i zdaneń;

liczebniki dzielimy na:



. eŁ6'*1e (tz'|, pię.dziesiąt\'

. po|zĄdkowe (piąty' trzynasry),

. zbj'o|ovłę (czworo, dzieńęcioro)'

. ułafikowe (ćwierć, półtora):
' liczebniki potzą.lkow€ odmieniają się pżez przypadki i lodzaje,

głó\łne i zbiolowe odmieniają się przez prf}pa.lki, ułamkowe są
Dieodmieane;

_ w zdaliu pebią funkcję plzydawek.

ZaiT'ęk
zas|ępuje w zdaniu ńżne części mowy; rzeczow.niki (z^ifiki rze-
czo\M1e), przymiotniki (zaimki przymiotne), liczebniki (zaimki li-
czębne), pŹysłówki (zaimki pŹysłoMe);

_ pełni w zdaniu limkcję takąjak część mowy' którą zastwuje;
zaimki pEysło\łne sąoieodmienne, wszys&ie pozostałe odmieniają się;
ze względu na aaczenie zaimki dzielą się na:
' osobowe (fu, 4', on),
. dzierża"jcze ( ój' twój' jego,)'
. wska^\ące (ten, ta' to),
. pytające (kto?' jaki?, gdzie?)'
. względjle łączące zdanie podrzędDe z nadrzdDym (który, co, kien,')
. przeczące (/]ikt' nic, igd!),
. upowszecbniające (łdżd-l,,,,lszędzie, zaws2e)'
' nieokreśionę (tfo.ś' J.akiś, glzieś)'
. zwromy (si€ soóie).

PIzyimek
- nieodmienna i ńesamodzieba część mowy;
- okeś1a stosuDki między przedmiotami i zjawiskami:

Iazcm z rzeczownjkiem tworzy w}Ta:żenie przyinkowe mogące pcł-
nić róme ńBkcje w zdaniu.

Spójnik
- Dieodmienna iniesamodzielna część mowy;
- łączy samodziehe wyrazy w zdadu albo łączy zdania;
- fe względu na pełdione pEez nie funkcję dzielimy spójniki na współ.

flędnę (np. i, lecz, albo, }Ę.) i podźędne (Dp. ąby, że, poniewąż)'


