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Znaczniki semantyczne w Wielkim s owniku j zyka polskiego*

1. Wi kszo  hase  s ownikowych odznacza si  wieloznaczno ci . Z tego wzgl du 

wydaje si  celowe, dla dobra u ytkownika s ownika elektronicznego, informowanie, 

zw aszcza w przypadku hase  o szczególnie rozbudowanej polisemii, o tym, o które 

znaczenie danej jednostki chodzi. T  funkcj  mia yby pe ni  w s owniku tzw. znaczniki 

lub identyfikatory semantyczne. Pojawia yby si  przed podaniem w a ciwej definicji 

i naprowadza yby czytelnika na dane, poszukiwane aktualnie znaczenie.

Takie znaczniki semantyczne s  stosowane w niektórych s ownikach innoj zycz-

nych, np. w Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE). Przyjrzyjmy si

kilku przyk adom z tego s ownika, reprezentuj cym ró ne cz ci mowy, aby pokaza ,

w jaki sposób na poziomie znaczników semantycznych s  w nim rozró niane poszcze-

gólne znaczenia w danym ha le. Co wa ne, w tym s owniku nie ka de znaczenie has a

polisemicznego jest opatrzone znacznikiem, w zwi zku z tym w poni ej przytaczanych 

przyk adach podaj  numery znacze  za s ownikiem, pomijaj c jednak te, które nie maj

znacznika. Po przytaczanym w kwadratowym nawiasie znaczniku podaj  za s ownikiem 

definicj  danego znaczenia szczegó owego.

1.1. Has a rzeczownikowe:

eye: 1. [for seeing with] ‘one of the two parts of the body that you use to see with’ 2. [way of se-

eing/understanding] ‘a particular way of seeing, judging, or understanding something’ 36. [came-

ra] ‘the eye of the camera is the way that you appear in photographs’ 37. [needle] ‘the hole in the 

needle that you put the thread through’ 38. [for fastening cloth] ‘a small circle or U-shaped piece 

of metal used together with a hook for fastening clothes’ 39. [storm] ‘the calm centre of a storm 

such as a hurricane’ 40. [potato] ‘a dark spot on a potato that a new plant can grow from’

mouth: 1. [face] ‘the part of your face which you put food into, or which you use for speaking’ 

5. [entrance] ‘the entrance to a large hole or cave’ 6. [river] ‘the part of a river where it joins the 

sea’ 7. [bottle/container] ‘the open part at the top of a bottle or container’
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star: 1. [in the sky] ‘a large ball of burning gas in space that can be seen at night as a point of 

light in the sky’ 2. [famous performer/player] ‘a famous and successful actor, musician, or sports 

player’ 3. [main person in a film/play etc] ‘the person who has the main part, or one of them, 

in a film, play, show etc’ 4. [best/most succesfull person] ‘a) the person who gives the best per-

formance in a film, play, show etc b) the best or most successful person in a group of players, 

workers, students etc’ 5. [shape] ‘a) shape with four or more points, which represents the way 

a star looks in the sky b) a mark in the shape of a star, used to draw attention to something written 

c) a piece of cloth or metal in the shape of a star, worn to show someone’s rank or position — used 

especially on military uniforms’ 6. [hotels/restaurants] ‘a mark used in a system for judging the 

quality of hotels and restaurants’

Jak wida , autorzy korzystali z ró nych pomys ów na to, jak naprowadzi  czytel-

nika na poszukiwane znaczenie. Najcz ciej podaj  nazw  desygnatu, którego cz ci

jest obiekt nazywany przez dan  wieloznaczn  jednostk  leksykaln , np. dla has a eye

tak rozró niane jest znaczenie 36, 37, 39; dla mouth znaczenie 1, 6 i 7. Mo na powie-

dzie , u ywaj c Langackerowskiej terminologii kognitywnej, e wskazuj  w ten sposób 

na bezpo redni  baz  konceptualn  danego poj cia. Czasami staraj  si  identyfikowa

znaczenie przez wskazanie na g ówn  funkcj  lub przeznaczenie definiowanego obiek-

tu, por. np. dla eye znaczenie 1, dla mouth znaczenie 5; albo na miejsce wyst powania

obiektu, por. dla star znaczenie 1. Innymi s owy wskazuj  na najistotniejszy aspekt czy 

profil semantyczny danego poj cia, np. po o enie na niebie dla gwiazdy czy funkcja 

umo liwiaj ca widzenie dla oka. Równie cz sto uciekaj  si  do podawania skróconej 

definicji, np. znaczenie 2 dla eye, znaczenie 2, 3 i 4 dla star. Inn  metod  jest wskazy-

wanie na charakterystyczny profil kognitywny, decyduj cy o wy onieniu si  szczegó-

owego znaczenia danej jednostki, np. znaczenie 5 identyfikowane przez s owo shape

dla jednostki star.

1.2. Has a przymiotnikowe:

rich: 1. [wealthy] ‘a) someone who is rich has a lot of money and valuable possessions’ b) the 

rich — ‘people who are rich’ 2. [large amount] ‘containing a lot of something’ 3. [full of inte-

rest] ‘full of interesting or important facts, events, or ideas’ 4. [food] ‘rich food contains a lot of 

butter, cream, or eggs, which make you feel full very quickly’ 5. [smell/flavour] ‘a rich smell 

or flavour is strong and pleasant’ 6. [colour] ‘a rich colour is strong and attractive’ 7. [sound] 

‘a rich sound is low and pleasant’ 8. [soil] ‘rich soil is good for growing plants in’ 9. [cloth] ‘rich 

cloth is expensive and beautiful’

real: 1. [important] ‘something that is real exists and is important’ 2. [not artifical] ‘something 

that is real is actually what it seems to be actual and true, not invented: and not false or artificial’ 

3. [not imaginery] ‘something that is real actually exists and is not just imagined’ 5. [true] ‘actual 

and true, not invented’ 6. [feelings] ‘a real feeling or emotion is one that you actually experience 

and is strong’ 7. [right qualities] ‘a real thing has all the qualities you expect something of that 

type to have’ 8. [for emphasis] ‘used to emphasize how stupid, beautiful, terrible etc someone or 

something is’ 13. [money] ‘a real increase or decrease in an amount of money is one you calcu-

late by including the general decrease in the value of money over a period of time’ 

wide: 1. [distance] ‘a) measuring a large distance from one side to the other b) measuring a par-

ticular distance from one side to the other’ 2. [variety] ‘including or involving a large variety of 

Renata Przybylska



25

different people, things, or situations’ 3. [in many places] ‘happening among many people or in 

many places’ 6. [eyes] ‘wide eyes are fully open, especially when someone is very surprised, 

excited, or frightened’ 8. [not hit something] ‘not hitting something you were aiming at’

narrow: 1. [not wide] ‘measuring only a small distance from one side to the other, especially 

in relation to the length’ 4. [ideas/attitudes] ‘a narrow attitude or way of looking at a situation is 

too limited and does not consider enough possibilities’ 6. [limited] ‘limited in range or number 

of things’

W przypadku wieloznacznych przymiotników jako identyfikatory znaczenia wy-

st puj  bardzo cz sto wyrazy bliskoznaczne albo zaprzeczone antonimy. Znaczenia 

przymiotników s  te  rozró niane przez wskazanie na domeny poj ciowe, w których si

one aktualizuj , por. smell, colour, sound, light, lub na pola tematyczne: food. Czasem 

w roli znaczników wyst puj  skrócone definicje, por. znaczenie 6 dla wide.

1.3. Has a czasownikowe: 

play: 1. [children] ‘when children play, they do things that they enjoy, often with other people 

or with toys’ 2. [sports/games] ‘a) to take part or compete in a game or sport b) to use a particu-

lar piece, card, person etc in a game or sport c) to hit a ball in a particular way or to a particu-

lar place in a game or sport’ 3. [music] ‘to perform a piece of music on a musical instrument’ 

4. [radio/CD etc] ‘if a radio, CD etc plays, or if you play it, it produces sound, especially music’ 

5. [theatre/film] ‘a) to perform the actions and say the words of a particular character in a theatre 

performance, film etc b) if a play or film is playing at a particular theatre, it is being performed 

or shown there c) if actors play a theatre, they perform there in a play’ 6. [pretend] ‘to behave 

as if you are a particular kind of person or have a particular feeling or quality, even though it is 

not true’ 7. [behave] ‘to behave in a particular way in a situation, in order to achieve the result 

or effect that you want’ 24. [smile] ‘if a smile plays about someone’s lips, they smile slightly’ 

27. [light] ‘if light plays on something, it shines on it and moves on it’ 28. [water] ‘if a fountain 

plays, water comes from it’

push: 1. [move] ‘to make someone or something move by pressing them with your hands, arms etc’ 

2. [button/switch] ‘to press a button, switch etc in order to make a piece of equipment start or stop 

working’ 3. [try to get past] ‘to use your hands, arms etc to make people or things move, so that you 

can get past them’ 4. [encourage] ‘to encourage or force someone to do something or to work hard’ 

5. [persuade] ‘to try to persuade people to accept your ideas, opinions etc in order to achieve some-

thing’ 6. [change] ‘to change someone’s situation, or to make a situation change, especially when 

some people do not want it to change’ 7. [increase/decrease] ‘to increase or decrease an amount, 

value, or number’ 8. [army] ‘if an army pushes somewhere, it moves in that direction’ 9. [advertise] 

‘to try to sell more of a product by advertising it a lot’ 10. [drugs] ‘to sell illegal drugs’

cover: 1. [hide/protect] ‘to put something over or be over something in order to hide, close, or 

protect it’ 2. [layer] ‘if something covers a surface, it forms a layer over it’ 3. [include] ‘to include 

or deal with a particular subject or group of things’ 4. [distance] ‘to travel a particular distance’ 

5. [area] ‘to spread over an area’ 6. [news] ‘to report the details of an event for a newspaper or 

a television or radio programme’ 7. [money] ‘if a sum of money covers the cost of something, it 

is enough to pay for it’ 8. [insurance] ‘if your insurance covers you or your possessions, it pro-

mises to pay you money if you have an accident, something is stolen etc’ 9. [guns] ‘a) to protect 

someone by being ready to shoot anyone who attacks them b) to aim a gun at a person or a place 

where people might be, in order to prevent them from moving or escaping’ 10. [sport] ‘to stay 

close to a member of the opposing team or a part of the field in order to prevent your opponents 
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from gaining points’ 11. [music] ‘to perform or record a song that was originally recorded by 

another artist’

Dla czasowników wieloznacznych najcz ciej stosuje si  wskazywanie na domen

poj ciow  czy pole semantyczne, w którym funkcjonuje dane znaczenie szczegó owe.

Przywo ywane pola semantyczne s  bardzo szerokie lub — przeciwnie — w skie, re-

prezentuj  raczej pewne mikropola (por. ‘drugs — narkotyki’ w ha le push, ‘gun — 

bro ’ w ha le cover). W pewnym stopniu pokrywaj  si  one z klasyfikacj  tematyczn

s ownictwa (por. ‘muzyka’, ‘teatr/film’, ‘sport’). Równie cz sto w roli identyfikatora 

semantycznego wyst puje czasownik bliskoznaczny: por. dla play znaczenie 6, 7; dla 

push znaczenie 1, 4, 5, 6, 7 czy dla cover znaczenie 1, 3. Naprowadza si  te  na dane 

znaczenie przez wymienienie najcz stszego kolokanta — rzeczownika wyst puj cego

z czasownikiem u ytym w danym znaczeniu, najcz ciej w pozycji sk adniowej pod-

miotu, por. np. znaczenie 1 dla play identyfikowane jest przez s owo ‘children’, zna-

czenie 8 dla cover identyfikowane jest przez s owo ‘insurance’.

1.4. Has a przys ówkowe:

down: 1. [to a lower position] ‘to or towards a lower place or position’ 2. [in a lower place] ‘in 

a lower place or position’ 3. [to lie/sit] ‘into a sitting or lying position’ 4. [along] ‘at or to a pla-

ce that is further along something such as a road or path’ 5. [south] ‘in or towards the south’ 

6. [somewhere local] ‘at or to a place that is not far away’ 7. [river] ‘away from the place where 

a river starts’ 8. [fastened to a surface] ‘used with verbs that mean ‘fasten’ to show that something 

is fastened firmly to the surface or object below it’ 9. [less] ‘at or towards a level or amount that 

is less’ 10. [losing] ‘losing to an opponent by a certain number of points’ 11. [written] ‘used with 

verbs that mean ‘write’ to show that you write something on paper or in a book’ 12. [on a list] 

‘if you are down for something, your name is on a list of people who want to do something or 

are intended to do something’ 13. [to later times] ‘from an earlier time in history to a later time 

or to people who are born in later times’ 14. [paid immediately] ‘paid to someone immediate-

ly’ 15. [every part] ‘from top to bottom’ 16. [swallowed] ‘in or into your stomach as a result of 

swallowing’ 17. [sad] ‘unhappy or sad’ 18. [computer] ‘if a computer is down, it is not working’ 

26. [leaving university] ‘used to say that someone leaves or has left a university at the end of a 

period of study’ 27. [completed] ‘already done or completed’

near: 1. [short distance away] ‘only a short distance from a person or thing’ 2. [short time before] 

‘soon before a particular time or event’ 3. [almost doing something] ‘almost doing something or 

almost in a particular state’ 4. [amount or level] ‘almost at a particular amount or level’ 5. [simi-

lar] ‘if something is near something else, it is similar to it’

W przypadku wieloznacznych przys ówków w roli znaczników u ywa si  przede 

wszystkim skróconych definicji oraz wyrazów bliskoznacznych (por. np. znaczenie 5 

dla near). Wymienia si  te  najcz stsze, diagnostyczne dla danego znaczenia kolokanty, 

np. znaczenie 6 dla down identyfikowane jest przez s owo river. Niekiedy przytacza si

najistotniejsze informacje dotycz ce kontekstu u ycia przys ówka w danym znaczeniu, 

por. np. znaczniki dla znaczenia 12 czy 26 przys ówka down.

2. Nie wszystkie has a wieloznaczne w LDOCE s  opatrzone znacznikami, nie ma 

ich np. w takich has ach rzeczownikowych jak boy (mimo e wyró nia si  tu a  11 zna-
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cze ), pilot (4 znaczenia), boss (4 znaczenia). Ponadto nie ka de znaczenie wyró nione

w ha le polisemicznym jest poprzedzone znacznikiem semantycznym. Trudno dociec, 

co jest przyczyn  takiej niekonsekwencji. By  mo e s  to trudno ci w odpowiednio 

zwi z ym sformu owaniu trafnej informacji, nadaj cej si  do praktycznego wykorzy-

stania w polu przeznaczonym dla znaczników semantycznych. 

Znaczniki semantyczne pojawiaj  si  te  w dost pnym online w Internecie s owni-

ku ogólnym j zyka niemieckiego na portalu www.elexiko.de1. S ownik ten obecnie jest 

dopiero w trakcie opracowywania, wi c na razie nie ma tu spodziewanego bogactwa 

interesuj cych nas przyk adów. W przypadku hase  wieloznacznych autorzy wskazuj

na ró ne tzw. w j zyku niemieckim „Lesenarten” (tj. sposoby rozumienia/odczytania 

danego s owa). Przyk adowo rzeczownik niemiecki Tag ma przypisanych kilka znacze ,

rozró nianych przez nast puj ce znaczniki semantyczne: [24 Stunden], [Zeitraum zwi-

schen Sonnenaufgang und Sonnenauftrag], [Zeitraum Spezifizierung ‘Monatsblutung’] 

[Graffitischriftzug], [Datenauszeichnung], czasownik niemiecki leben ma przypisane 

cztery ró ne znaczenia, odró niane przez nast puj ce znaczniki: [Existenz], [Lebe-

wesen], [Alltag] i [Aktivitäten]. 

3. W zwi zku z propozycj  zastosowania znaczników semantycznych w WSJP 

rodzi si  kilka pyta :

3.1. Czy znaczniki semantyczne nale y umieszcza  w ka dym ha le wieloznacz-

nym, czy tylko w tych o bardziej rozbudowanej polisemii? Wydaje si , e najlepiej 

umieszcza  je w ka dym ha le, nawet gdy wieloznaczno  ogranicza si  tylko do dwóch 

ró nych znacze . Takie rozwi zanie by oby najbardziej konsekwentne, tym bardziej e

u ytkownik, korzystaj c ze s ownika, najpierw mia by dost p do widoku has a rozpi-

sanego na poszczególne znaczenia opatrzone znacznikami, a dopiero potem, w drugim 

kroku, klikaj c na wybrane znaczenie, otrzymywa by pe ny opis leksykograficzny da-

nej jednostki.

3.2. Jak  form  mia aby przyj  informacja podawana w polu ‘znaczniki seman-

tyczne’? Na pewno nie b dzie to adna zamkni ta lista danych, jako e wieloznaczno

w ogromnej mierze jest nieprzewidywalna i trudno sobie wyobrazi  opracowanie siatki 

jednolitych znaczników dla wszelkich znacze  wszystkich hase  s ownika. Zatem opa-

trywanie hase  znacznikami nie b dzie kwesti  wyboru znacznika z listy, tylko b dzie

za ka dym razem wymaga o odr bnego zredagowania tego typu informacji semantycz-

nej. Istotne jest to, aby informacja taka by a jak najkrótsza i zarazem jak najcelniejsza, 

najlepiej wyra ona jednym s owem. Powinna te  by  niesprzeczna z w a ciw  pe n

definicj  jednostki, cho  si  rzeczy nale y dopu ci , e mo e by  informacj  za sze-

rok  lub za w sk , cz sto bardzo ogóln .

3.3. Jakie informacje znajd  si  w polu ‘znaczniki semantyczne’?

Naprowadzanie czytelnika na w a ciwe, poszukiwane znaczenie has a mo e si

opiera  na nast puj cych strategiach:

1 Por. te  omówienie systemu Elexiko w niniejszym tomie.
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3.3.1. Podawanie skróconej definicji.

Jest to chyba najprostszy sposób, który polega na odrzuceniu cz ci definicji do-

k adnie specyfikuj cych znaczenie jednostki i pozostawienie tylko jej g ównego ele-

mentu:

a) dla rzeczownika — pozostawienie rzeczownika lub frazy nominalnej co najwy ej

dwuwyrazowej, np. baba: 1. (niesympatyczna) kobieta, 2. (m czyzna) fajt apa,

3. ciasto, 4. cz  kafara, 5. kamienna figura, b ben: 1. instrument muzyczny, 

2. ma e dziecko, 3. cz  maszyny, 4. urz dzenie do nawijania kabli, 5. cz  ko-

lumny, 6. cz  kopu y;

b) dla czasownika — pozostawienie czasownika lub frazy czasownikowej najwy ej

dwuwyrazowej, np. bi : 1. zadawa  razy komu , 2. uderza  czym , 3. wydzwania ,

4. wskazywa  liczb  przejechanych kilometrów itd.

3.3.2. Podawanie wyrazu bliskoznacznego. 

To jest te  do  prosta i oczywista technika, która zreszt  zaz bia si  w jakim

stopniu z poprzedni  i w a ciwie musia aby by  stosowana z ni cznie, jako e nie 

dla ka dej jednostki mo na poprawnie wskaza  odpowiedni wyraz bliskoznaczny. 

W przypadku wieloznacznych przymiotników stosunkowo atwo naprowadz  czytelni-

ka na dane znaczenie identyfikatory maj ce posta  zaprzeczonego antonimu, np. stary:

1. niem ody, 9. nie wie y itd.

3.3.3. Wskazanie kategorii poj ciowej lub domeny kognitywnej, w której mie ci

si  dane znaczenie.

Chodzi oby o wskazanie pewnej kategorii nadrz dnej, w ramach której rozwijana 

jest pe na definicja danego podhas a. Wskazanie mog oby polega  na podaniu hiponi-

mu lub quasi-hiponimu, albo na zbudowaniu wyra e  z rzeczownikami relacyjnymi 

typu: ‘cz  czego ’, ‘rodzaj czego ’, ‘co  zrobione z czego ’, ‘co  przeznaczone do 

czego ’.

3.3.4. Informowanie, o jakich desygnatach si  mówi, u ywaj c s owa w danym 

znaczeniu. Informacja mia aby wtedy najcz ciej posta  skróconej definicji zakresowej 

typu ‘o kim , o czym ’, np. b k: 1. o owadach, 2. o zabawce, 3. o dziecku, 4. o cebuli 

itd. Ten typ znacznika semantycznego naj atwiej zastosowa  dla wieloznacznych przy-

miotników, np. gruby: 1. o rozmiarze czego , 2. o cz owieku, 3. o d wi kach itd. 

3.3.5. Podanie najcz stszego kolokanta, z którym pojawia si  dane s owo, np. dla 

bi : 1. bi  po plecach, 2. bi  pi ci  w stó , 3. dzwon bije, 4. licznik bije, 5. serce bije, 

6. ród o bije, 7. bi  z dzia a, 8. bi  rekordy, 9. bi winie, 10. bi  ksi ki. Ta metoda 

wydaje si  bardzo trafna zw aszcza w sytuacji poszukiwania znaczników semantycz-

nych dla wieloznacznych czasowników.

Dla celów WSJP mo na albo wybra  jedn  z tych strategii i konsekwentnie si  jej 

trzyma , albo od razu przyj , e stosowane b d  wszystkie, zale nie od tego, która 

w danym wypadku oka e si  najtrafniejsza. Poniewa  cel wprowadzania do s ownika

znaczników semantycznych jest czysto praktyczny — maj  one u atwi  przeszukiwa-

nie hase  czytelnikom — ewentualne niekonsekwencje, budz ce mo e pewien opór ze 

wzgl dów teoretycznych, nie powinny zbyt ogranicza  redaktorów tej cz ci artyku u

has owego.
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PRZYK ADY HASE  WIELOZNACZNYCH 

OPATRZONYCH ZNACZNIKAMI SEMANTYCZNYMI2

H a s a  r z e c z o w n i k o w e

b ben: 1. [instrument muzyczny] albo [muzyka] 2. a) [dziecko] b) [brzuch] 3. a) [cz

pralki, betoniarki itp.] b) [urz dzenie do nawijania np. kabli] 4. [cz  budowli] albo 

[w architekturze] albo [architektura]

karta: 1. [gra] albo [do gry] 2. [w ksi ce] 3. [rodzaj dokumentu] albo [dokument] 

5. [akt prawny] 6. [mapa]

klocek: 1. [zabawka] 2. [drewno] 3. [drzeworyt] 4. [hamulec] 5. [w bibliotece] 6. [ko-

ronki] albo [rzemios o]

oczko: 1. a) [oko] b) [wzrok] c) [spojrzenie] d) [w rosole] 2. [w pier cionku] 3. [ma y staw] 

4. a) [dziurka] b) [p telka] c) [kostka do gry] d) [punkt w grze] 5. [druk] 6. a) [gra w kar-

ty] b) [21 punktów w grze] 7. [ogrodnictwo] albo [szczepienie drzew] 8. [w ziemniaku]

H a s a  p r z y m i o t n i k o w e

czarny: 1. [barwa] 2. [nat enie wiat a] 3. [o skórze, w osach itd.] 4. a) [nieo wietlo-

ny] b) [moralnie z y] c) [pesymistyczny] d) [smutny] 5. [brudny]

gruby: 1. [rozmiar] 2. [wymiar] 3. [d wi k/g os] albo [o d wi kach/g osie] 4. [oty y]

5. [pospolity] 6. [ciep y] 7. [du y]

mi kki: 1. [w dotyku] 2. [o charakterze] 3. [o d wi ku] 4. [o kszta tach] 5. [o ruchach] 

6. [o wietle, barwie itd.] 7. [czu y]

stary: 1. [niem ody] albo [maj cy wiele lat] 2. [w a ciwy starym osobom] 3. [do wiad-

czony] 4. [maj cy d ug  tradycj ] 5. [z dawnych czasów] 6. [zniszczony] 7. [nieaktu-

alny] 8. [znany od dawna] 9. [nie wie y]

H a s a  c z a s o w n i k o w e

gra : 1. [sport, zabawy] 2. [o aktorach] 3. [muzyka] 4. [instrument muzyczny] 5. a) 

[rywalizowa ] b) [mieni  si ] c) [o uczuciach] 6. a) [dobrze funkcjonowa ] b) [harmo-

nizowa ] c) [o sztuce teatralnej, filmie] d) [udawa ] 7. a) [o g uszcu itd.] b) [o psach]

kry : 1. [chowa  przed czyim  wzrokiem] albo [chowa  przed kim ] albo [umieszcza

w schowku] 2. [nie ujawnia ] 3. [zas ania ] 4. [o cz ciach cia a] 5. [k a  na czym

pokrycie] 6. [zakrywa  powierzchni  czego ] 7. [zawiera ] 8. a) [chroni  przed kar ]

b) [w zabawie] 9. [w sporcie] 10. [o farbach] 11. [w musztrze] 12. [o zwierz tach: za-

p adnia ]

H a s a  p r z y s ó w k o w e

g adko: a. [bez nierówno ci] b. [bez wzorów] c. [o ubraniu] d. [o w osach] e. [bez pro-

blemów] f. [mi o]

szybko: a. [w szybkim tempie] b. [cz sto] c. [natychmiast] d. [po piesznie]

2 Proponowane znaczniki semantyczne dopasowane s  tymczasowo do kszta tu has a i liczby 

znacze  wyró nianych w USJP.

Znaczniki semantyczne w Wielkim s owniku j zyka polskiego


