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ROZDZIAŁ CZWARTY

Słowotwórstwo

4.1. Pojęcie morfemu

Morfem (morféma) jest najmniejszą posiadającą znaczenie częścią wyrazów lub form
wyrazowych. Na przykład w czasowniku popratuvati moŜna wyróŜnić cztery morfemy: po-pratuva-ti.
Posiadanie znaczenia odróŜnia morfem w sposób zasadniczy od fonemu i sylaby, które
samodzielnego znaczenia nie mają. Podział słowa na morfemy zazwyczaj nie pokrywa się z jego
podziałem na sylaby: po-pra-tu-va-ti.
Morfem takŜe róŜni się zasadniczo od wyrazu albo zdania, które są równieŜ jednostkami
znaczącymi języka. Po pierwsze, morfem jest minimalną, niepodzielną jednostką znaczącą języka,
podczas gdy wyrazy i zdania moŜna podzielić na mniejsze części składowe. Po drugie, morfem
realizuje swoje znaczenie jedynie w składzie konkretnego wyrazu; poza wyrazem trudno określić
nie tylko znaczenie morfemu, ale takŜe jego przynaleŜność do rdzenia lub afiksów (porównajmy:
voda, voditi; čykati, perekładčyk; ar, aptekar). Po trzecie, morfem jest jednostką odtwarzaną z
istniejącego w pamięci „inwentarza” jednostek językowych, podczas gdy zdania (jak i niektóre
słowa, potencjalne lub okazjonalne) są jednostkami stwarzanymi przez mówiącego bezpośrednio w
komunikacji językowej.
Morfem jest jednostką uogólnioną, która w konkretnych wyrazach moŜe być
reprezentowana przez swoje odmiany zwane morfami (morf). Na przykład w słowach kositi i košu
mamy dwa morfy jednego morfemu rdzeniowego; w słowach łuh, łuhi i łužok mamy trzy róŜne
morfy rdzeniowe (łuh-, łuh'-, łuž-); w słowach kusok, kuska i kusočok występują trzy morfy tego
samego morfemu przyrostkowego. MoŜna powiedzieć, Ŝe morfem ma się tak do morfu, jak fonem
do dźwięku (fonu).
RóŜne morfy reprezentujące ten sam morfem przyjęto nazywać allomorfami (alomórf).
Allomorfy są zaliczane do tego samego morfemu, jeŜeli: a) mają toŜsame znaczenie; b) są bliskie
formalnie (fonematycznie); c) nie występują w takim samym otoczeniu morfemowym. Jeśli któreś z
tych kryteriów nie jest spełnione, wówczas morfy nie są uwaŜane za allomorfy. Na przykład, do
róŜnych morfemów naleŜą morfy rdzeniowe w wyrazach duša i dušyti (morfy nie są toŜsame
znaczeniowo) albo w wyrazach ide i išov (nie ma bliskości fonematycznej morfów). Nie są
allomorfami takŜe końcówki w rzeczownikach luďmi i ludima, poniewaŜ występują w tej samej
pozycji morfemowej (są końcówkami tego samego morfemu rdzeniowego lud'-).
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4.2. Rodzaje morfemów
4.2.1. Rdzeń

Rdzeń (stryžôn) albo inaczej morfem rdzeniowy (stryžniovája morféma) jest centralnym
morfemem wyrazu, w którym skoncentrowane jest zasadnicze znaczenie słowa i do którego są
dołączane morfemy pomocnicze w celu tworzenia słów o zmodyfikowanych lub nowych
znaczeniach albo słów o tych samych znaczeniach, lecz róŜnych formach gramatycznych (formach
fleksyjnych). Morfemy pomocnicze nazywamy ogólnie afiksami (rôstka, áfiks).
Wyodrębnienie rdzenia wyrazu odbywa się zwykle przez porównanie tego wyrazu z
wyrazami pokrewnymi — część wspólna tych słów stanowi właśnie rdzeń: kryk, kryk-nu-ti, krykliv-y; liêt-o, liêt-om, liêt-n-i.
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W rezultacie historycznej wymiany fonemów rdzeń moŜe się zmieniać, dając róŜne
allomorfy rdzeniowe: rôh — rožok, dôm — domy, kôń — koniom (kôn'-, kon'-).
Morfemy rdzeniowe róŜnią się od morfemów pomocniczych kilkoma istotnymi cechami:
a) rdzeń jest obowiązkowym elementem morfemowej struktury kaŜdego słowa, podczas gdy
afiksy w wielkiej ilości słów nie występują (inaczej mówiąc, istnieje wiele słów składających się
tylko z rdzenia, np.: horod, šersť, komputer);
b) morfemy rdzeniowe nie są zazwyczaj przypisane do tych czy innych części mowy
(derevo, derevjanny, dereveniêti; zło, zły, złovati), podczas gdy wiele afiksów (przewaŜnie
przyrostków) odnosi się do określonych części mowy: -emo — końcówka czasowników, -iêjš-,
-êjš- — przyrostek przymiotników, -osť — przyrostek rzeczowników, itd.;
c) liczba rdzeni w języku podlaskim jest rzędu kilku tysięcy, podczas gdy afiksów jest
kilkaset;
d) w tekście morfemy rdzeniowe spotykane są rzadziej niŜ afiksalne (przykładowo: Vasilov-a mati pu-jš-ła hohot-a-ti — cztery rdzenie i sześć afiksów; proletar-y vs-iêch krajin, ob-jednuj-te-sie — cztery rdzenie i sześć afiksów).
4.2.2. Przedrostek
Przedrostek (prefiks) (peredrôstka, préfiks) jest morfemem pomocniczym występującym
przed rdzeniem słowa albo przed innym przedrostkiem: pud-pisati, pry-budôvka, za-mnôho, po-nanositi, po-nad-časovy, na-vy-roblati, po-na-vy-kidati.
Jeden i ten sam przedrostek moŜe być uŜywany do tworzenia róŜnych części mowy, np.:
zahoroď, zahoroditi, zaraz; nakład, nakładny, nakłasti, naverch. Przedrostki mogą składać się z
jednego fonemu (ustupiti, zbiti, skazati, amoralny), dwóch (odrêzati, dodati) lub większej ilości
fonemów (rozstrylati, nedohlediti, antyrosijśki, peredostatni, multivitamina).
Większość przedrostków w języku podlaskim stanowi zamkniętą klasę rodzimych jednostek
morfemowych. Powstały one przewaŜnie na bazie przyimków i partykuł, o czym świadczą
przykłady ich równoległego uŜycia jako przedrostków i odpowiadających im przyimków lub
partykuł: zhôrok i z hôrki; prybudovati i pry budovi; aby-chto i aby dojti; nezadovolony i ne
zadovolony robotoju. Klasę otwartą, która moŜe być ciągle uzupełniana, stanowią przedrostki
zapoŜyczane z języków obcych, np. anty-, de-, hiper-, sub-, ultra- i in.
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4.2.3. Przyrostek

Przyrostek (sufiks) (pryrôstka, súfiks) jest morfemem pomocniczym występującym po
rdzeniu słowa lub po innym przyrostku. WyróŜniamy trzy rodzaje przyrostków: przyrostki
słowotwórcze (słovotvôrna pryrôstka), końcówki fleksyjne (fleksíjna kunciôvka) i postfiksy
(porôstka, póstfiks).
Przyłączenie przyrostka słowotwórczego moŜe zmienić nie tylko znaczenie wyrazu
wyjściowego, ale i jego przynaleŜność do części mowy, np.: biêh — biêh-a-ti, stôł — stoł-ov-y, tiêsn-y — tiês-n-o. Jeśli wyraz zawiera kilka przyrostków słowotwórczych, wówczas o jego
przynaleŜności do określonej części mowy świadczy ostatni przyrostek: aktyv-ist-k-a —
rzeczownik, velič-ez-n-y — przymiotnik, na-kruč-uva-ti — czasownik. Większość podlaskich
przyrostków identyfikuje jednoznacznie przynaleŜność słowa do określonej części mowy, np.
przyrostki -nik, -čyk, -eć informują, Ŝe wyrazy naleŜą do rzeczowników (vart-ov-nik, pere-kład-čyk,
stul-eć), -ova-, -uva- odnoszą się do czasowników (rad-ova-ti, po-trêsk-uva-ti), a -liv- jest
przyrostkiem występującym w przymiotnikach (movk-liv-y, hovor-liv-y). Są jednak sytuacje, w
których przyrostek nie jest wyraŜony materialnie (są to przypadki występowania tzw. przyrostków
zerowych (nulovája pryrôstka)). Na przykład tryb rozkazujący czasowników w języku podlaskim
tworzymy na ogół przy pomocy przyrostków -i, -y (nes-i, tiah-n-i, ber-y, sič-y). Na tym tle brak
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przyrostka w trybie rozkazującym niektórych czasowników sygnalizuje mianowicie występowanie
form czasownika z przyrostkiem zerowym: kiń, laž, bi.
Końcówki fleksyjne albo inaczej fleksje słuŜą do tworzenia form gramatycznych wyrazów,
które z kolei są niezbędne do łączenia wyrazów w grupy wyrazowe (syntaktyczne) i zdania.
Końcówki występują z reguły na końcu wyrazu, po rdzeniu i przyrostkach, i nie wpływają na jego
znaczenie. Końcówki uŜywane są w gramatycznie odmiennych częściach mowy: rzeczownikach,
czasownikach, przymiotnikach, liczebnikach i zaimkach. Np. w trzymorfemowym rzeczowniku
spiv-ak-ovi mamy rdzeń spiv-, przyrostek słowotwórczy -ak- i końcówkę -ovi. W czasowniku dohledž-uva-li mamy przedrostek do-, rdzeń hledž, przyrostek -uva- i końcówkę -li. W liczebnikach
złoŜonych typu štyrysta, vusimsot moŜe występować wiecej niŜ jedna końcówka fleksyjna (np. štyroch-sot, štyr-om-st-am, vusm-i-sot, vusm-i-st-am). Końcówki mogą teŜ być zerowe, jeśli fizycznie
nie występują w pewnych formach słowa, ale ujawniają się w paradygmacie jego odmiany (taką
końcówkę oznaczamy symbolem ø), np.: kôł-ø, koł-a, koł-ovi, koł-om itd.
Specyficzną odmianą przyrostków są postfiksy, które umieszczane są na samym końcu
słowa, po przyrostkach słowotwórczych i końcówkach fleksyjnych. Dwa najwaŜniejsze postfiksy w
języku podlaskim to postfiks -sie (-ś) dołączany do czasowników i nadający im znaczenie zwrotne
oraz postfiks -ś dołączany do zaimków rzeczownych, przymiotnych i przysłownych i nadający im
znaczenie nieokreśloności. Przykłady: lubitisie, lubitiś, pobačytesie, svarylisie, biliś; chtoś, kohoś,
kotoryś, kotorohoś, jakiś, jakomuś, jakoś, deś, kudyś. (Forma skrócona postfiksu czasowników
zwrotnych -ś jest uŜywana potocznie, w języku mówionym; w języku pisanym poprawną jest forma
pełna -sie.) Postfiksem jest takŜe partykuła -taki dołączana do róŜnych części mowy i wyraŜająca
niezgodę mówiącego z treścią poprzedzającą jego wypowiedź lub z jego przewidywaniami: usiotaki; byli-taki tam; dôm-taki stojav na miêsti.
4.2.4. Wrostek (interfiks)
Do wrostków (interfiksów) (urôstok, interfíks) naleŜą elementy (formanty) łączące podstawy
wyrazów w wyrazach złoŜonych. W języku podlaskim interfiksami są -e-, -i-, -o-, -och-: zemletrus,
pjatikunciovy, časopis, biêło-čyrvony, trochpoverchovy.
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4.3. Tworzenie nowych słów
4.3.1. Sposoby tworzenia słów

Umiejętność wyróŜniania morfemów w słowach oraz tworzenie słów nazywamy
słowotwórstwem (słovotvôr) albo derywatologią (deryvatológija).
Podstawowym i najbardziej produktywnym typem tworzenia nowych słów w języku
podlaskim jest typ morfologiczny (morfologíčny typ). Ten typ obejmuje tworzenie słów na kilka
sposobów: a) przy pomocy przyrostków; b) przy pomocy przedrostków; c) przy pomocy
przyrostków i przedrostków; d) poprzez łączenie słów przy pomocy interfiksów; e) poprzez
skrócenie.
Zasadniczymi pojęciami wykorzystywanymi w słowotwórstwie morfologicznym są: wyraz
podstawowy (osnôvne słóvo), wyraz pochodny albo derywat (pochôdne słóvo, deryvát), podstawa
słowotwórcza (słovotvôrna osnóva) i formant (formánt). Wyraz podstawowy to taki, od którego są
tworzone inne słowa (np. wyraz učyti jest wyrazem podstawowym dla słów učytel i navčyti). Wyraz
pochodny to taki, który został utworzony od wyrazu podstawowego. Wyraz pochodny dzieli się na
podstawę słowotwórczą i formant. Podstawa słowotwórcza jest częścią wspólną wyrazu
podstawowego i pochodnego (rdzeń jest najmniejszą, niepodzielną podstawą słowotwórczą
wyrazu). Formant jest tym, co odróŜnia wyraz pochodny od podstawowego (moŜe to być
przedrostek, przyrostek albo wrostek).
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Typ morfologiczny słowotwórstwa zostanie dalej omówiony w miarę wyczerpująco w
odniesieniu do rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków.
Do rzadkich i mało produktywnych typów tworzenia nowych słów naleŜą typy leksykalnosyntaktyczny, morfologiczno-syntaktyczny i leksykalno-semantyczny.
W obrębie słowotwórstwa leksykalno-syntaktycznego nowe słowa powstają jako zrosty
dwóch lub więcej słów w jedną jednostkę wyrazową: vysokopostavlany (vysoko postavlany),
ohulnopryniaty (ohulno pryniaty), protistaviti (proti staviti), piaťsot (piať sot), sioholita (sioho
liêta), zavidna (za vidna), zapanibrata (za pana brata). Ten typ słowotwórstwa był kiedyś
szczególnie produktywny w odniesieniu do przysłówków (patrz 3.6.1).
W słowotwórstwie morfologiczno-syntaktycznym nowe jednostki leksykalne powstają
poprzez przejście słów z jednej części mowy do innej. Do najczęściej spotykanych odmian tego
sposobu naleŜą substantywizacja (przejście przymiotników, liczebników i zaimków dzierŜawczych
do rzeczowników) i adwerbializacja (przejście form rzeczownikowych i imiesłowów
przysłówkowych do przysłówków). Przykłady substantywizacji: staraja pryjšła (porównaj: staraja
kobiêta), čyrvony zaatakovali (porównaj: Čyrvona Armija), četverty ne pojavivsie (porównaj:
četverty nomer), upovnovažany ne pryjiêchav (porównaj: upovnovažany peredstavnik), chvoru
zabrali do špitala (porównaj: chvora diêvčyna), syty hołodnoho ne rozumiêje (porównaj: syty lude,
hołodny diêti), armija bezrobôtnych (porównaj: bezrobôtny mužčyna), svôj svoho ne povinion
pokidati v bidiê (porównaj: svôj čołoviêk), minułe ne vernetsie (porównaj: minuły čas), lisničy
(wyraz obecnie uŜywany tylko jako rzeczownik). Adwerbializacji ulegają najczęściej rzeczowniki
w formie narzędnika (jiêchali čvałom, biêhli pudskokami, oddychav zimoju, upravivsie mihom),
imiesłowy przysłówkowe (išov pudskakujučy, hovoryv poziachajučy) i formy rzeczownikowe z
przyimkiem (miêrati na oko, odiahatisie bez gustu, hovoryti bez tołku, zavernuti vzad, čytati
vhołos). Przekształcenie form wyrazów pełnoznacznych w przysłówki znajduje się na róŜnych
etapach. Niektóre z nich oderwały się całkowicie od części mowy, na bazie których powstały, i są
obecnie uŜywane wyłącznie jako przysłówki (zrania, nanovo, pomału, odrazu). Inne formy w
zaleŜności od swojej pozycji składniowej są uŜywane bądź jako przysłówki, bądź jako inne części
mowy (navčytisie viêrša napameť, spodivatisie na pameť; spati vdeń, pryjti v deń budionny; žyti
po-novomu, iti po novomu chodnikovi).
Leksykalno-semantycznym nazywamy typ wzbogacania słownictwa poprzez nadanie
nowych znaczeń słowom juŜ istniejącym. Inaczej mówiąc, ten sposób słowotwórstwa wprowadza
do słownictwa nowe homonimy, np.: dovh1 (zaciągnięta poŜyczka), dovh2 (obowiązek); zachud1
(jedna z czterech stron świata), Zachud2 (Europa Zachodnia lub, szerzej, Europa Zachodnia wraz z
USA i Kanadą).
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4.3.2. Tworzenie rzeczowników

I. Przy pomocy przyrostków rzeczowniki moŜna tworzyć od podstaw słowotwórczych
czasownikowych, przymiotnikowych i rzeczownikowych. Wsród przyrostków rzeczownikowych
wyróŜniamy:
A. Przyrostki o znaczeniu uogólniającym lub abstrakcyjnym, przyłączające się do:
1) podstaw czasownikowych: -n'-, -ên'- (dúmanie, čytánie, spanié, chodiênie, kurênie); -t'(bitié, kołotiê, uziatié); -k- (zahádka, zhádka, pámetka, svárka); -b- (háńba, boroťbá, žurbá); -ot(robóta, turbóta, drymóta); -tv- (bítva, honítva); -n'- (hulniá, hryzniá);
2) podstaw przymiotnikowych: -osť (hôrdosť, múžnosť, tvérdosť); -in- (-yn-) (noviná,
hłybiná, dovžyná, šyryná); -ot- (čystotá,dobrotá, tepłotá);
3) podstaw rzeczownikowych: -izm (-yzm) (komunízm, marksízm, hitlerýzm, patryjotýzm).
B. Przyrostki tworzące nazwy osób i przyłączające się do:
1) rdzeni czasownikowych: -ar (drúkar, málar, tókar); -ač (čytáč, dijáč, hledáč, tkač); -ak
(voják, spivák); -nik (budovník, kiróvnik, vartovník); -tel (lubítel, mučýtel, učýtel); -un (bihún,
4

svoja.org
krykún, rehotún); -al (kovál); -er (kontrolér, montér);
2) podstaw przymiotnikowych: -ak (bidák, čudák, prosták); -ačk- (bidáčka, čudáčka,
prostáčka); -ik (frontovík, zaóčnik);
3) podstaw rzeczownikowych: -ar (aptékar, hospodár, stólar); -eć (-ôveć, -aneć, -ineć)
(kitájeć, komsomóleć, cyrkôveć, hitlerôveć, amerykáneć, respublikáneć, ukrajíneć, jakobíneć); -nik
(-ovnik, -ôvnik) (kołchóznik, pułkóvnik, gazôvnik); -ist (-yst) (futbolíst, mašyníst, propogandýst,
traktorýst); -in (gruzín); -anin (-janin) (biłostočánin, selánin, rosijánin, varšavjánin); -ič
(moskvíč); -čyk (aparatčyk, bratčyk, perekładčyk) -ščyk (barabánščyk, perehovôrščyk); -uk
(polišuk, pudlašuk); -ik (-yk, -jik) (akadémik, históryk, matemátyk, prozájik); -ir (komandír); -er
(bókser, fármer, milijonér); -ant (dyversánt, kursánt, muzykánt, sektánt); -k- (čytačka, dijáčka,
hledáčka, spiváčka, kirovníčka,lubítelka, mučýtelka, učýtelka, krykúnka, rehotúnka, kontrolérka,
harcérka); -ich (-ych) (kovalícha, tkačýcha);
C. Przyrostki tworzące nazwy rzeczowników konkretnych i przyłączające się do:
1) podstaw czasownikowych: -ak (deržák, ležak, stoják, tesák); -k- (łátka, píłka, skrýpka); ł- (šýło, točyło, zubíło); -ln'- (čytálnia, kopálnia, rozdiahálnia, spálnia); -arn'- (drukárnia,
pekárnia);
2) podstaw przymiotnikowych: -ik (čájnik, chołodílnik, pudokónnik); -ic'- (svitlícia,
temnícia);
3) podstaw rzeczownikowych: -nik (słóvnik, sušník); -ok (košelók, kružók, mołotók); -ank(šklánka, zemlánka); -isk- (-ysk-) (ohnísko, sidlísko, toporýsko, požárysko); -ar (bukvár, dymár);
D. Przyrostki tworzące rzeczowniki zbiorowe (zbôrny iménniki) oraz nazwy pokrewne i
przyłączające się do:
1) podstaw rzeczownikowych: -stv- (-ctv-) (lúdstvo, potômstvo, ohoródnictvo, sadôvnictvo);
-n'- (rudniá, komarniá); -in- (berézina, chvojína, jolína); -ên'- (-iên'-) (buračênie, kartopliênie);
2) podstaw przymiotnikowych: -in- (-yn-) (ozímina, jaryná).
D. Przyrostki oznaczające zdrobnienia (zdrubniênie) i przyłączają się wyłącznie do podstaw
rzeczownikowych: -ok (kułók, łobók, synók, vozók); -ik (-yk) (brátik, gvózdik, kónik, kołáčyk,
komáryk); -čyk (ohorôdčyk, stôlčyk); -k- (chátka, jámka, rýbka); -očok, -očk- (hrybóčok, kružóčok,
kviêtočka, rêčočka); -in-, -ink-, -inočk- (chvilína, chvilínka, malínka, malínočka); -ic'-, -ič(vodícia, vodíčka); -ońk-, -eńk- (hołôvońka, rúčeńka); -en'- (koteniá, kozleniá, myšeniá); -eniatk(koteniátko, kozleniátko, myšeniátko); -c'- (okóncie); -ečk- (okónečko, sónečko); -ul- (matúla,
babúla).
E. Przyrostki oznaczające zgrubienia (povelicênie) i przyłączające się przewaŜnie do
podstaw rzeczownikowych, z rzadka do przymiotnikowych i czasownikowych: -isk- (-ysk-)
(chatisko, morozísko, stolísko, buračýsko, vitrýsko); -išč- (-yšč-) (babíšče, domíšče, kłúnišče,
horýšče); -ł- (vitrýło, zdochlačýło); -uh- (pjaniúha, vołočúha, złodijúha, zvirúha).
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II. Przedrostki rodzime tworzą stosunkowo niewielką grupę nowych rzeczowników; bardziej
produktywne są przedrostki obce, które tworzą nowe rzeczowniki przewaŜnie ze słownictwem
zapoŜyczonym. Zarówno przedrostki rodzime jak i obce tworzą nowe rzeczowniki tylko poprzez
przyłączenie do rzeczowników.
Wśród przedrostków rzeczownikowych rodzimych mamy:
1) pa- — oznacza zjawiska pochodne od tych, które są nazwane rzeczownikami
podstawowymi (pámołodok, párustok);
2) pra- — wyraŜa pokrewieństwo lub zjawiska poprzedzające te, które są nazwane
rzeczownikami podstawowymi (prádid, právnuk, prahistóryja, pramóva);
3) nad- — podkreśla wyŜszy stopień w hierarchii społecznej w stosunku do osób
oznaczonych rzeczownikiem podstawowym (nadkomisár, nadlisníčy) lub oznacza wykroczenie
poza normę w stosunku do rzeczownika podstawowego (nadčołoviêk, nadprovodník, nadváha);
4) pud- — oznacza osoby lub rzeczy podporządkowane w stosunku do tych, które są
5

svoja.org
oznaczone pzez rzeczowniki podstawowe (pudmájstior, pudpułkóvnik, pudsekretár, pudpúnkt,
pudrozdiêł);
5) pered- — oznacza wyprzedzenie w przestrzeni lub czasie w stosunku do pojęcia
oznaczonego przez rzeczownik podstawowy (pereddén, peredmóva, peredpłáta, peredpókuj,
peredpółudeń);
6) proti- — oznacza działanie przeciwne w stosunku do pojęcia wyraŜonego rzeczownikiem
podstawowym (protidiêjanie, protijád, protiváha, protitiêło);
7) pry- — oznacza pojęcia podobne do wyraŜonych rzeczownikiem podstawowym
(prýhorod, prýsmak, prýsvist, prývid, prýzvuk);
8) bez- — wyraŜa pojęcie bez cechy występującej w rzeczowniku podstawowym
(bezbôžnik, bezčás, bezkráj, bezłád, beznadiêja, bezvstýdnik); przedrostek tworzy nowe rzeczowniki
łącząc się takŜe z formami deklinacyjnymi rzeczownika: bezlúdie (od bez ludí), bezvłád (od bez
ułády), bezrobôtie (od bez robóty);
9) ne- — tworzy rzeczowniki o znaczeniu przeciwstawnym do rzeczowników
podstawowych (nedóla, nevóla, nevrožáj, nezhóda);
10) po- — tworzy pojęcia znaczeniowo zbliŜone do pojęć wyraŜonych przez rzeczownik
podstawowy (pohraníče, póranok);
11) za- — nazywa miejsce znajdującego się za miejscem określonym przez rzeczownik
podstawowy (zahranícia);
12) spuv- — oznacza współuczestniczenie w pewnym procesie lub w grupie ludzi
oznaczonej przez rzeczownik podstawowy (spuvautor, spuvčutié, spuvpracia, spuvučástnik)
Wśród przedrostków obcych tworzących nowe rzeczowniki wyróŜniamy:
1) a- (-an) — oznacza brak lub zaprzeczenie cechy występujacej w rzeczowniku
podstawowym (amorálnosť, asymétryja, analfabét);
2) anty- — występuje w wyrazach oznaczających przeciwległość pojęcia wyraŜonego
rzeczownikiem podstawowym (antykomunízm, antytéza, antyvírus);
3) archi- — a) wskazuje na wyŜszą rangę osoby duchownej (archidyjákon, archijepískop);
b) wzmacnia lub podkreśla jakąś cechę (architvôr), czasem w sposób Ŝartobliwy (archiłhún);
4) de- (dez-) — oznacza działania i procesy przeciwne do wyraŜonych rzeczownikiem
podstawowym (dekomprésija, denacijonalizácija, dezaktyvácija);
5) dys- — wskazuje proces odwrotny lub właściwość przeciwną do wyraŜonych w
rzeczowniku podstawowym (dysharmónija, dyskomfórt, dyspalatalizácija);
6) eks- — występuje przed nazwami tytułów, zawodów w znaczeniu „były”, „dawny” (eksdyréktor, eks-múž, eks-žurnalíst);
7) ekstra- — nadaje rzeczownikom znaczenie wyjątkowości, nadzwyczajności (ekstraklása,
ekstramóda);
8) hiper- — oznacza nadmiar cechy występującej w rzeczowniku podstawowym
(hipermárket, hipertrófija);
9) kontr- — oznacza pojęcia przeciwstawne lub o przeciwnym kierunku w stosunku do
pojęć wyraŜonych rzeczownikiem podstawowym (kontratáka, kontrrevolúcija, kontrrozviêdka);
10) kvazi- — dodaje znaczenie „niby”, „rzekomo”, „pozornie” do rzeczownika
podstawowego (kvazičastícia, kvazikryštáł);
11) pro- — określa przychylny stosunek do tego, co wyraŜa rzeczownik podstawowy:
proamerykanízm;
11) proto- — a) wskazuje na wyŜszą rangę osoby duchownej (protoprezbíter); b) oznacza
pierwszeństwo w czasie tego, o czym mówi rzeczownik podstawowy (protoplázma, protorenesáns,
prototýp, protozôrka);
12) re- — oznacza czynność przeciwstawną (reákcija, repryvatyzácija);
13) sub- — oznacza zmniejszenie czegoś, połoŜenie pod czymś, zaleŜność od kogoś lub
czegoś (subkultúra, subkontynént, sublokátor, subarénda);
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14) super- — podkreśla najwyŜszy stopień lub wykraczanie poza normę cechy zawartej w
rzeczowniku podstawowym (superagént, superfílter, superprodúkcija, superzôrka);
15) ultra- — oznacza najwyŜszy poziom lub skrajną postać tego, co wyraŜa rzeczownik
podstawowy (ultramikroskóp, ultranacijonalízm, ultrazvúk).

III. Nowe rzeczowniki mogą teŜ powstawać przy jednoczesnym łączeniu przedrostków i
przyrostków z podstawami słowotwórczymi. W takich wypadkach wykorzystywane są następujące
pary przedrostkowo-przyrostkowe:
1) o- — -ok (ohrýzok, ošýjok);
2) vy- — -ok (-k-) (výłupok, výščyrka);
3) pere- — -ok (-k-) (pereliêsok, peretínka);
4) spuv- — -nik (spuvbesiêdnik, spuvrobôtnik, spuvrozmôvnik).
PrzewaŜającą większość rzeczowników przedrostkowo-przyrostkowych tworzą połączenia
przyimków z podstawami rzeczownikowymi i czasownikowymi, do których dodawane są
przyrostki -k-, -ok, -nik. Wykorzystywane są następujące przyimki: bez- (bezbôžnik, bezchliêbnik,
bezrukávka); na- (nahrúdnik, nasádka, naúšnik); po- (pomýjnik); pud- (pudpiêčok, pudradkôvnik,
pudsviêčnik); pry- (pryhovôrka, pryjménnik, prýpičok); za- (zákutok, zápičok, zavárka), z- (zhôrok,
zmýłok).
Szczególnym przykładem słowotwórstwa przedrostkowo-przyrostkowego jest tworzenie
rzeczowników rodzaju nijakiego z końcówką fleksyjną -e, w których następuje historycznie
uwarunkowana wymiana fonemów w rdzeniu dołączanym bezpośrednio do końcówki albo do
przyrostka -j-: bezdorôže, bezhołôvje, bezprávje; mižydorôže, mižynôže, mižyrêče; perenôsie;
poberéže, podorôže; Prydnistróvje; pudnebésie; Zakarpátie, zamórje.
IV. Niewielką, ale otwartą klasę rzeczowników stanowią rzeczowniki złoŜone przy pomocy
interfiksów -e- i -o-. W złoŜenia mogą wchodzić zarówno samodzielne słowa jak i podstawy
słowotwórcze z róŜnych części mowy: zemletrus, rúkopis (rzeczownik + czasownik: zemlu tresti,
rukoju pisati); liêsostép, movoznáveć (rzeczownik + rzeczownik: liês i step, mova i znaveć),
samovár, samochód (zaimek + czasownik: sam varyt, sam chodit), odnodionka, dvobôj (liczebnik +
rzeczownik: odin i deń, dva i bôj); mołodožôn, staroviêr (przymiotnik + czasownik: mołody i ženiti,
stary i viêryti); starogvardiêjeć (przymiotnik + rzeczownik: stary i gvardiêjeć).
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V. Rzeczowniki mogą teŜ być tworzone poprzez skrócenie czasowników (najczęściej
przedrostkowych) i niektórych przymiotników. Obserwujemy tu dwie sytuacje: a) skrócenie
następuje w czystej formie (biêhati — biêh, perekazáti — perekáz, daléki — dal); 2) skrócenie
następuje z wymianą głosek (chodíti — chôd, vyvóziti — vývuz, płákati — płač, môcny — môć).
4.3.3. Tworzenie czasowników

I. Przyrostki czasownikowe łączą się z:
1) podstawami rzeczownikowymi:
a) -ova- (farbováti, maršováti, nočováti, panováti, praciováti, smołováti, telefonováti);
b) -izova- (ekranizováti, sygnalizováti, špitalizováti);
c) -i- (-y-) (chvalíti, klejíti, słáviti, kucháryti, kulbáčyti, mirýti, stoláryti);
d) -a- (hołodáti, kryčáti, obiêdati, słúchati, zvučáti);
2) podstawami przymiotnikowymi:
a) -i- (-y-) (bilíti, mołodíti, sołodíti, starýti, tupíti, zeleníti);
b) -ê- (-iê-) (chvorêti, drubniêti, mołodiêti, siviêti, starêti, zeleniêti);
c) -ova- (chitrováti, rádovati);
d) -izova- (-yzova-) (konkretyzováti, normalizováti, sterylizováti);
7
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e) -a- (dúžšati, hłýbšati, šêršati, tonšati);
f) -nu- (bliêdnuti, húsnuti, chúdnuti, sliêpnuti);
g) -iča- (delikátničati, oryginálničati);
3) słowami dźwiękonaśladowczymi: -ka-, -a- (ájkati, áchati, ákati, dzeléńkati, kukurêkati,
múkati, núkati, óchati, ójkati, úchati).
4) podstawami przysłówkowymi: -ova-, -uva- (ogaráčuvati, račkováti).

II. Zasadniczą rolę przy tworzeniu nowych czasowników sposobem przedrostkowym
odgrywają przedrostki rodzime, które rozwinęły się z przyimków. ZapoŜyczone przedrostki
czasownikowe są stosunkowo nieliczne.
W języku podlaskim uŜywane są następujące rodzime przedrostki czasownikowe:
1) do- oznacza: a) zakończenie czynności lub osiągnięcie jakiegoś kresu (dobíti, dobiêhčy,
dohovorýti, dojtí, dožýti); b) wykonanie czynności dodatkowej (dobudováti, dokupíti, dołožýti,
dosýpati); c) dopasowanie lub uzupełnienie czegoś (dokrunúti, dopasováti, dorobíti, dostrójiti);
2) na-: a) wzmaga intensywność czynności oznaczonej czasownikien podstawowym
(nahovorýti, nałápati, naniúchatisie, naobiščáti, napraciovátisie, navynósiti, navyryváti, nažýtisie);
b) oznacza realizację czynności oznaczonej czasownikiem podstawowym (nadojíti, nakazáti,
nakrunúti, namalováti, naviváti); c) tworzy nowe czasowniki od podstawy rzeczownikowej i
przymiotnikowej (napłastováti, nasviêtliti, navódniti);
3) nad-: a) nadaje znaczenie zmniejszenia lub zwiększenia zasobu czegoś (nadpíti,
nadjiêsti, nadkínuti, nadłožýti); b) oznacza fazę początkową czynności oznaczonej czasownikiem
podstawowym (nadhníti, nadkusíti, nadpalíti); c) wskazuje na zbliŜenie się kogoś lub czegoś
(nadbiháti, nadchóditi, nadjiêchati, nadlitáti);
4) o- (ob-, obu-): a) oznacza ogarnięcie kogoś lub czegoś z róŜnych stron albo częściowo
(obrýskati, obsiêjati, odubiêti, ohlánuti, obubráti, obtesáti, obvjazáti); b) wyraŜa skierowanie
czegoś w dół (opustíti, obsadíti, obsúnuti, obvalíti); c) przesuwa czynność na inny typ przedmiotu,
niŜ ten, do którego się odnosi czasownik podstawowy (obliêzti, obvíti, obsýpati, obviêšati, opáryti);
d) wyraŜa odłączenie lub oddzielenie od czegoś (ohorodíti, oburváti, ohraníčyti, obméžyti, okružyti,
obstáviti);
5) od- (odo-) oznacza: a) przeciwieństwo tego, co oznacza czasownik podstawowy lub
pochodny (najczęściej z przedrostkiem za-) (odbezpéčyti, odkrýti, odsłoníti); b) oddalenie lub
oddzielenie (odbiêhčy, oddérti, odhorodíti, odrêzati, odvestí, odohnáti); c) powtórzenie w
odpowiedzi czynności wyraŜonej przez czasownik podstawowy (oddáti, odkínuti, odpisáti); d)
wzmocnienie znaczenia czasownika podstawowego przy jednoczesnym ujęciu czynności jako
skutku czegoś (odchvorêti, odkormíti, odsidiêti); e) zrobienie czegoś na nowo lub powrót do
poprzedniego stanu (odbudováti, odohrêti, odrostí, odžýti); f) nadanie jakiejś cechy na nowo (w
czasownikach tworzonych od podstawy przymiotnikowej) (odmołodíti, odnovíti, odsviêžyti); g)
usunięcie, zmniejszenie lub oddzielenie czegoś (w czasownikach tworzonych od podstawy
przymiotnikowej lub rzeczownikowej) (odreálniti, odpoviêtryti, odsniêžyti, odvodníti);
6) pere- oznacza: a) przekroczenie jakiejś linii lub granicy w przestrzeni (czasem w sposób
niezamierzony) (perejtí, perejiêchati, pereletiêti, perepłyvstí); b) przemieszczenie w przestrzeni,
zmianę usytuowania (perenestí, pereselíti, perestáviti, peresúnuti); c) podział przedmiotu na dwie
lub więcej części (perełamáti, pererêzati, pererubáti); d) odchylenie w pionie lub poziomie,
odwrócenie (perehnúti, perechilíti, perevernúti); e) pomieszanie czegoś lub ułoŜenie w
naprzemianległy sposób (perełožýti, pereplestí, peresýpati, peretkáti); f) powtórzenie jakiejś
czynności, często w inny sposób (perebudováti, perečytáti, pereličýti, perepakováti, perepisáti,
perepytáti); g) przewyŜszenie kogoś lub czegoś, osiągnięcie przewagi (perehołosováti, perehoníti,
perechitrýti, perekryčáti, pererostí, pereždáti); h) doprowadzenie czynności do końca lub do
jakiegoś stadium (perekłásti, perelakáti, peremołóti); i) ustanie, przeminięcie czegoś (perecvistí,
perehrymiêti, peredoščyti); j) uintensywnienie jakiejś czynności, często przesadne i szkodliwe
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(perederžáti, perehrêti, perechvalíti, perekormíti, peresolíti, perepłatíti); k) przekazanie komuś
jakiegoś przedmiotu lub wiadomości (peredáti, perekazáti);
7) pered- występuje w niewielkiej ilości czasowników oznaczających wybieganie naprzód
myślą lub działaniem (peredbáčyti, peredčúti, peredpłatíti, peredvýznačyti) oraz w czasownikach
peredstáviti i peredstávitisie;
8) po- oznacza: a) powtarzanie czynności przez jeden podmiot względem wielu
przedmiotów lub ich części (pohubíti, pomýti, poskléjuvati, poroznósiti, povjazáti, pozabiráti,
pozakrúčuvati); b) wykonywanie czynności przez róŜne podmioty, stopniowe ogarnianie róŜnych
podmiotów (pobankrutováti, popryjiždžáti, povarjováti, povyłáziti, pozasynáti); c) wzmoŜenie
intensywności czasownika poprzedzonego jednym lub dwoma przedrostkami i często juŜ mającego
odcień intensywny (ponaperestavláti, ponaobiščáti, ponavytiaháti, popojiêchati, poporobiti,
popovykładáti); d) wyczerpanie danej czynności w akcie jednorazowym (pociłováti, podarováti,
podiákuvati, pochvalíti, poniúchati, popsováti); e) trwanie czynności lub stanu przez pewien czas
(poboliêti, pobýti, podrymáti, pospiváti, postojáti); f) rozpoczęcie czynności (pobiêhčy, počúti,
pokocháti, potečý);
9) pro- oznacza: a) przebycie jakiejś drogi (projtísie, projiêchati, proletiêti, propłyvstí); b)
przedostanie się lub przeniknięcie czegoś na wylot (probítisie, propchnúti, prostrêliti, prosviêtliti);
c) doprowadzenie czynności do końca (proanalizováti, probudíti, pročytáti, prominúti) d) spędzenie
czasu na jakiejś czynności (prohovorýti, proležáti, propraciováti, prospáti, proždáti); e)
zmarnowanie czegoś wskutek czynności wyraŜonej w podstawie (prohráti, prohuláti, projiêsti,
propíti); f) dojście do jakiegoś stanu, najczęściej niepoŜądanego (prohołodátisie, prohovorýtisie,
prostudítisie, provinítisie);
10) proti- oznacza działanie przeciwne do działania wyraŜonego czasownikiem
podstawowym (protidiêjati, protipostáviti, protistojáti);
11) pry- oznacza: a) osiągnięcie celu przestrzennego lub sąsiedztwa z czymś (pryjtí,
prylietiêti, prynestí, prytiahnúti, pryvestí); b) połączenie z czymś w jedną całość lub
przymocowanie do czegoś (prybíti, pryrobíti, pryšýti, prytísnuti); c) częściową realizację czynności
wyraŜonej czasownikiem podstawowym (prytémniti, pryvjánuti, pryzabýti); d) zaskoczenie lub
wykrycie kogoś albo czegoś (prydýbati, pryłápati); e) dopasowanie, dostosowanie, sprawdzenie
(prymiêryti, prymostíti, pryrumniáti, prystosováti);
12) pud- oznacza: a) kierunek działania poniŜej lub w dolną część czegoś (pudkopáti,
pudkrésliti, pudpisáti); b) ruch z dołu do góry (pudkínuti, pudsadíti, pudskóčyti); c) zbliŜanie się do
czegoś (pudbiêhčy, pudjiždžáti, pudvóditi); d) powodowanie czegoś lub zwiększanie intensywności
(pudkrunúti, pudmóviti, pudpalíti); e) częściowe osiągnięcie skutków czynności lub jej niepełną
realizację (pudliêčyti, pudsóchnuti, pudučýti); f) czynność ukrytą lub skrywaną (pudhlánuti,
pudkazáti, pudsłúchati); g) towarzyszenie czemuś inną czynnością (pudmorhuváti, pudspiêvuvati,
pudýhryvati); h) zwiększenie lub uzupełnienie zasobu czegoś (pudliêti, pudłožýti, pudsýpati);
13) roz- (rozo-) oznacza: a) róŜnokierunkowość w ruchu (rozbiêhčysie, rozkídati,
rozliêtisie, rozstupítisie); b) rozdrobnienie, podzielenie na części (rozkryšýti, rozletiêtisie, rozrêzati,
roztovčý); c) wyczerpanie zasobu czegoś w wyniku powtarzania czynności (rozdaváti, rozkradáti,
rozobráti); d) uwolnienie od czegoś krępującego ruchy (rozdiahnúti, rozsidłáti, rozsupóniti); e)
usunięcie skutków poprzednich czynności (rozblokováti, rozčýstiti, rozohnúti, rozšmorhnúti,
rozvezáti); f) zwiększenie zasięgu, zakresu lub intensywności czegoś (rozbudováti, rozmnóžyti,
roztiahnútisie); g) początek jakiejś czynności (rozhniêvatisie, rozhújdati, rozchodítisie, rozveselíti);
14) u- (v-, vo-, vu-) oznacza: a) wniknięcie, ruch do wewnątrz (uliêzti/vliêzti, ustromíti
/vstromíti, uveztí/vveztí, vobráti, votknúti, vujtí); b) włączenie w całość, w zakres czegoś
(uličýti/vličýti, upisáti/vpisáti, ušýti/všýti);
15) vy- oznacza: a) ruch od wewnątrz na zewnątrz, od dołu ku górze (vychóditi, výjichati,
výkinuti, výrosti); b) osiąganie celu, wyczerpanie zakresu czynności (výbudovati, výprositi, výsušyti,
výtisnuti); c) wzmoŜenie intensywności tego, co oznacza czasownik podstawowy, czasem z
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odcieniem przesytu (výbihatisie, výhulatisie, výspatisie);
16) z- (s-, zo-): a) nadaje aspekt dokonaności czasownikom niedokonanym (zdurêti, zhorêti,
schováti, schovátisie, skônčyti, zohnúti, zohnútisie); b) oznacza gromadzenie w jedno miejsce,
łączenie w całość, zespalanie (zbiêhčysie, zliêti, ssýpati, sšyti,stísnutisie, zotknútisie); c) oznacza
usunięcie z jakiegoś miejsca lub ruch z góry na dół (zbiêhčy, zbiháti, zdérti, zdiráti, zholíti,
zjiêchati, zmyváti, zvorušýti, spustíti, stérti, stiráti, stirátisie);
17) za- oznacza: a) osiągnięcie skutku czynności, wyczerpanie zakresu, dojście do
największego nasilenia czynności (zabíti, zahasíti, zahamováti, zaliêti, zanestí, zaškóditi,
zašmorhnúti, zatonúti); b) chwilowy przejaw czynności (zaboliêti, zadryžáti, zapáchnuti, zapłákati,
zaruhátisie, zazvóniti); c) początek czynności lub stanu mogącego trwać dłuŜej (zachvorêti,
zamóvknuti, zaskóčyti, zasvitíti); d) dokonaność w czasownikach zakończonych na -ovati o
tematach obcych (zaatakováti, zablokováti, zarejestrováti, zarezervováti); umieszczenie, schowanie
czegoś wewnątrz czegoś (zakopáti, zamurováti, zasýpati); e) pokrycie, zapełnienie czymś jakiejś
powierzchni, przestrzeni (zabudováti, zadrukováti, zapisáti, zamalováti, zakrýti, zastáviti); f)
przekroczenie właściwych granic czynności (zarobítisie, zasidiêtisie); g) osiągnięcie jakiejś granicy
przestrzennej (zajiêchati, zajtí).
Niewielka ilość czasowników podlaskich moŜe być poprzedzona przedrostkiem nedozłoŜonym z partykuły przeczącej ne i przyimka do. Przedrostek nedo- wyraŜa niedostateczną,
spadającą poniŜej normy realizację tego, co oznacza czasownik podstawowy: nedobáčyti,
nedobráti, nedočúti, nedohlánuti, nedojiêsti, nedoličýtisie, nedolúbluvati, nedospáti, nedovážyti.
Przedrostki pochodzenia obcego z reguły dołączają do czasowników zapoŜyczonych. Do
najczęściej uŜywanych naleŜą dwa:
a) de- (dez-) oznaczający odwrotność, przeciwieństwo, zaprzeczenie czynności wyraŜonej w
czasowniku podstawowym (decentralizováti, deformováti, dehumanizováti, dezinformováti,
dekomunizováti, delegalizováti, demaskováti, dešyfrováti, devalvováti, dezintegrováti);
b) re- oznaczający powtórzenie czynności oznaczonej przez czasownik podstawowy lub
przywrócenie stanu wyjściowego (reanimováti, reedukováti, reeksportováti, regenerováti,
rehabilitováti, reorganizováti, restaurováti).
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III. W przedrostkowo-przyrostkowym tworzeniu czasowników wykorzystywane są
podstawy rzeczownikowe, przymiotnikowe, zaimkowe, liczebnikowe i czasownikowe,
obramowane następującymi parami przedrostkowo-przyrostkowymi:
1) na- — -uva- (nakrápuvati, napompóvuvati, nasóvuvati);
2) o- (ob-) — -i- (-y-) (obułvániti, ofórmiti, osvójiti, obsobáčyti);
3) o- — -ova- (opodatkováti, oprocentováti);
4) po- — -i- (-y-) (pohôršyti, podóvžyti, polókšyti, posłábiti, podvójiti, potrójiti);
5) po- — -a- (pochorôščati, poliêpšati, poménšati);
6) pry- — -uva- (prycmókuvati, pryklépuvati, prytákuvati);
7) pud- — -uva- (pudskákuvati, pudsvístuvati);
8) roz- — -i- (-y-) (rozdvójiti, rozmjákšyti, rozpróstiti, rozrêditi, rozsekrétiti);
9) u- — -i- (umožlíviti, uohúlniti, udočerýti, usynovíti);
10) vy- — -uva- (vyblískuvati, vykołúpuvati, vypóruvati);
11) z- (s-) — -i- (-y-) (zménšyti, spróstiti);
12) za- — -ova- (započatkováti).
4.3.4. Tworzenie przymiotników

I. Przyrostki wykorzystywane są do tworzenia przymiotników jakościowych, relatywnych i
dzierŜawczych.
A. Przyrostki przymiotników jakościowych są dołączane do:
10
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1) podstaw rzeczownikowych:
a) -n- (hołódny, hrêšny, rádosny, rozúmny, sílny);
b) -iv- (linívy, płaksívy, pravdívy);
c) -ovit- (jadovíty, praciovíty, talentovíty);
d) -yvn- (objektývny, progresývny);
e) -ičn-, -yčn- (egojistýčny, patryjotýčny);
f) -av- (dyrávy, kundžerávy);
g) -at- (borodáty, kudłáty);
h) -ist-, -yst- (bahnísty, fanabérysty, hołosísty, plečýsty, vybójisty);
i) -ovat- (dupłováty, łubováty, sukováty).
2) podstaw czasownikowych:
a) -k- (davkí, hovorkí, kóvzki, pałkí, vértki);
b) -ł- (hniłý, kísły, prêły, spiêły, vjáły);
c) -ušč- (kolúščy, pachúščy, propáščy, smerdiúščy);
d) -n- (ułúčny, povážny, prychílny, zaléžny, zhúbny);
e) -ln- (błahálny, diêjalny, vyryšálny).
3) podstaw przymiotnikowych:
a) -ovat- (hurkováty, kisłováty, małováty, sołodkováty, sołonováty, velikováty);
b) -izn- (grubízny, kvasnízny, sołonízny).
B. Przyrostki przymiotników relatywnych są dołączane do:
1) podstaw rzeczownikowych:
a) -n- (hrybný, liêtni, naródny, rýbny, želiêzny, žýtni);
b) -an-, -jan-, -jann- (derevjánny, ołovjány, ovsiány, sołómjany, vovniány);
c) -ov- (berózovy, bilśkóvy, borový, lipóvy, tyžnióvy, vujśkóvy);
d) -śk-, -ćk- (biłostôćki, morśkí, pôlśki, ruśki);
e) -ičn-, -yčn- (geografíčny, klimatýčny, pedagogíčny, zahraníčny);
f) -arn- (dyscyplinárny, legendárny, molekulárny).
2) podstaw czasownikowych:
a) -n- (odkidný, peresuvný, prystavný, rozlivný, zavarný);
b) -ln- (kupálny, ličýlny, naučálny, pryvitálny, składálny);
c) -č- (sliêdčy, tvôrčy).
3. podstaw przysłówkowych:
a) -n- (kolíśni, siohólitni, štodénny, štohodínny, štomiêsečny, štorôčny, usiúdny/vsiúdny);
b) -šn- (učorášni/včorášni, závtrašni).
C. Przyrostki przymiotników dzierŜawczych przyłączają się tylko do podstaw
rzeczownikowych:
1) -uv, -ôv (báťkuv, brátuv, diêduv, dóktoruv, Ivánuv, Maksimjukôv, Petrôv, sýnuv, učýteluv,
Vasilôv);
2) -in, -yn (bábin, dóččyn, Kólin, máterýn, Nádin, séstryn, učýtelčyn/včýtelčyn,
unúččyn/vnúččyn, Zínin).

svoja.org
II. Ilość rodzimych przedrostków uŜywanych do tworzenia przymiotników sposobem
przedrostkowym jest niewielka: pra-, spuv-, ne-, za-.
Przedrostek pra- wskazuje na dawność cechy wyraŜonej przymiotnikiem podstawowym:
pradávni, prahistorýčny, prasłovjánśki.
Przedrostek spuv- oznacza cechę wspólną dla więcej niŜ jednego podmiotu lub przedmiotu
albo ich powiązanie wewnątrz jednej cechy: spuvčásny, spuvčuválny, spuvosióvy, spuvmiêrny,
spuvvinováty, spuvzaléžny.
Partykuła przecząca ne- tworzy zaprzeczenie cechy wyraŜonej w przymiotniku
podstawowym: necikávy, nejásny, netvérdy, nevysóki.
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Przedrostek za- oznacza wielkie natęŜenie cechy oznaczonej przymiotnikiem
podstawowym, jej nadmiar lub niedomiar: zadurńy, zamáły, zasłabý, zavelíki, zavysóki.
Wśród przedrostków obcych tworzących nowe przymiotniki mamy: a-, anty-, dys-, ekstra-,
pro-, super-, ultra-. Znaczenia, jakie te przedrostki nadają przymiotnikom podstawowym,
pokrywają się z ich znaczeniami w przypadku słowotwórstwa przedrostkowego rzeczowników
(patrz 4.3.2). Przykłady: amorálny, anormálny, antykomunistýčny, antyintelektuálny, dyskomfórtny,
dysproporcijonálny, ekstramódny, proislámśki, superdorohí, ultrafijolétovy, ultrakorótki.

III. Przedrostkowo-przyrostkowy sposób tworzenia przymiotników wykorzystuje w roli
przedrostków przyimki (bez-, miž-, na-, nad-, pered-, po-, ponad-, posli-, proti-, pry-, pud, za-) oraz
następujące przyrostki: -an-, -ičn-, -liv-, -ln-, -n-, -ov-, śk-.
Przykłady:
1) bez- (bezdiêtny, bezkorýslivy, bezmiêsečny, bezviêtrany);
2) miž- (mižy-) (mižderžávny, mižhorodśki, mižynôžny, mižyrêčny, mižvojevôdśki);
3) na- (nahôrny, napléčny, narukávny, nastôlny)
4) nad- (nadmórśki, nadvódny, nadzvyčájny);
5) pered- (peredbáčlivy, peredostátni, peredvečêrni, peredžnívny);
6) po- (poberéžni, podóvžni, pohraníčny, poobiêdni, povojénny);
7) ponad- (ponadchmárny, ponadplanóvy, ponadzvukový);
8) posli- (posliobiêdni, poslirevolucíjny, poslivojénny);
9) poza- (pozaklasóvy, pozaplanóvy, pozaprohrámny, pozasimiêjny);
10) proti- (protideržávny, protiprávny, protirákovy);
11) pry- (pryberéžny, prycerkóvny, pryhorodśki. pryhraníčny);
12) pud- (pudláśki, pudokónny, pudvódny, pudzemélny);
13) za- (zahraníčny, zachmárny, zamohílny, zastôlny).
4.3.5. Tworzenie przysłówków
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I. Sposobem przyrostkowym tworzymy przysłówki jedynie od podstaw przymiotnikowych
jakościowych poprzez dodanie przyrostka -o, czasem -e. Przykłady: hôrko, chútko, mókro, sonno,
tícho, vôlno, vysóko, zelóno, žéško; dóbre, chorošé.

II. Nowe przysłówki moŜemy tworzyć od przysłówków czasu i miejsca poprzez dodanie do
nich przedrostków przyimkowych do-, na-, od-, poza-, pered-, po-, posli-: donedávna, doníni,
dotepér, navsé, odníni, odtepér, odsiól, odtôl, odusiôl, pozavčóra, peredučóra, posiôl, potôl,
povsiúdy, pozávtra, poslizávtra.

III. Przedrostkowo-przyrostkowy sposób tworzenia przysłówków wykorzystuje przedrostek
po- i przyrostek -omu, które są przyłączane do podstaw przymiotnikowych, rzadziej zaimkowych:
po-baťkôvśkomu, po-dobromu, po-inšomu, po-nóvomu, po-pryjátelśkomu, po-starómu, potutéjšomu, po-vujśkóvomu, po-mójomu, po-vášomu, po-jíchniomu.
Do określenia rozmowy w jakimś języku wykorzystujemy przedrostek po- i przyrostek
-omu albo przyrostek -i: po-pôlśkomu albo po-pôlśki, po-pudlaśkomu albo po-pudlaśki, ponimećkomu albo po-nimećki.
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