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W ZESZYCIE

Do wiadomości naszych Czytelników na wstępie tego zeszytu zamieszczamy list skie-
rowany 20 sierpnia br. do p. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w sprawie liczby punktów przyznanych przez Ministerstwo naszemu czasopismu (jak 
dotąd – odpowiedzi nie otrzymaliśmy).

***

– Konstrukcje określane jako przydawki przyimkowe stanowią frazy typu dziewczyna 
o perłowych włosach (1.) oraz typu dziewczyna z perłowymi włosami (2.); są one bliskie 
semantycznie, ale nie synonimiczne, odsyłając do cech niezbywalnych (typ 1.) oraz do 
własności przygodnych (typ 2.).

– Zdania względne wprowadzane przez który to, akomodowane do rzeczownika uży-
tego w zdaniu podrzędnym, pozwalają uniknąć niejednoznaczności w interpretacji odnie-
sienia zaimka względnego i umożliwiają przejście z poziomu języka przedmiotowego na 
poziom metajęzykowy.

– Obserwacja statusu frazy zdaniowej w kontekście czasowników implikujących jej 
fałsz dostarcza argumentów na rzecz tezy, że brak uniwersalnego narzędzia do wykrywa-
nia statusu poszczególnych członów wypowiedzenia nie oznacza, że nie można tego sta-
tusu określić w drodze obserwacji ściśle lingwistycznych.

– Wyrażenia inny, różny, odmienny, odrębny stanowią główny składnik jednostek re-
prezentujących pojęcia inności, różności, odrębności i odmienności; kluczem do ich ana-
lizy semantycznej jest obserwacja ograniczeń selekcyjnych ich łączliwości.

– Czasowniki ruchu są grupą dobrze opanowaną przez dzieci dwu- i trzyletnie, co 
potwierdza analiza realizacji struktur zdaniowych prostych (opartych na orzeczeniach 
motorycznych), zestawionych w wyniku badań przeprowadzonych w 2015 r. w trzech 
warszawskich żłobkach.

***

Semantyka – składnia – zdanie względne – przydawka atrybutywna – fraza przyim-
kowa – akomodacja formalna wyrażeń – walencja czasowników – argument – modyfi kator 
– czasowniki fałszu – czasowniki ruchu – kompetencja składniowa – modele derywacyjne.

Red.


