Kursy/leksema
As recognized, adventure as well as experience
more or less lesson, amusement, as competently as
deal can be gotten by just checking out a book
kursy/leksema after that it is not directly done,
you could acknowledge even more on the order of
this life, going on for the world.
We find the money for you this proper as
skillfully as simple way to get those all. We
present kursy/leksema and numerous books
collections from fictions to scientific research
in any way. along with them is this kursy/leksema
that can be your partner.

Prace filologiczne 1996
Studia Gramatyczne 1987
Two Essays on Inflection
Andrzej Bogusławski 1992
Kategoria osoby w
polskim zdaniu Teodozja
Rittel 1985
Rzeczywistość języka
Barbara Trojanowska 1999
Słownik a poezja
Krzysztof Maćkowiak 2001
Književni jezik 1987
Literatura, kultura i
język polski w
kontekstach i kontaktach

Język religijny dawniej
i dziś 2007
Język zbiorowości
polonijnych w krajach
anglojęzycznych Elżbieta
Sękowska 1994
Prawo 1990
Linguistics and Language
Behavior Abstracts 2000
Język polski 1974
Z badań nad językiem
polskim środowisk
emigracyjnych Salomea
Szlifersztejnowa 1981
kursy-leksema
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światowych Małgorzata
Czermińska 2007
Polskie gadanie
Władysław Lubaś 2003
Konteksty kulturowe w
szkolnej edukacji
językowej w Polsce i za
granicą Jan Kida 2002
Dynamika rozwoju fleksji
nominalnej w ujęciu
typologicznym słowackopolskim Halina
Mieczkowska 2003
Prace Instytutu Języka
Polskiego 1987
Tekstai ir kontekstai
2005
Studia językoznawcze nad
pamiętnikami emigrantów
Barbara SzydłowskaCeglowa 1988
Dometi 1987
Literatūra 2003
Je̜zyk rosyjski 1983
Nauczanie mówienia w
języku polskim jako
rozwijanie kompetencji
komunikacyjnej Urszula
Czarnecka 1990
Słowniki polskoniemieckie i niemieckopolskie Agnieszka
Frączek 2004
Czasowniki oznaczające
kursy-leksema

percepcję wzrokową we
współczesnej
polszczyźnie Magdalena
Zawisławska 2004
Biuletyn Polskiego
Towarzystwa
Jȩzykoznawczego Polskie
Towarzystwo
Językoznawcze 1956
Rozprawy Komisji
J̨
ezykowej Łódzkie
Towarzystwo Naukowe.
Komisja Językowa 1994
Poradnik językowy 2005
Studia z filologii
polskiej i słowiańskiej
2005
Pamiętnik literacki 1996
Kategoria rodzaju i
przypadka polskiego
rzeczownika Wiesław
Tomasz Stefańczyk 2007
Niniejsza monografia
jest owocem kilkuletnich
badań autora nad
współczesnym polskim
rzeczownikiem. Praca
przedstawia zależność
rodzaju gramatycznego i
paradygmatu fleksyjnego
od postaci fonetycznej i
morfologicznej
rzeczownika w mianowniku
liczby pojedynczej.
2/3

Downloaded from ekb.inoshkola.ru on June 29, 2022
by guest

Książka wskazuje
dokonujące się
współcześnie procesy
oraz przedstawia
zaobserwowane tendencje
w zakresie rodzaju i
fleksji polskiego
rzeczownika. Opracowanie
zawiera dokładną
charakterystykę
ilościową poszczególnych
klas, grup i kategorii
rzeczownika. Monografia
W. T. Stefańczyka jest
cennym przyczynkiem do
poznania fleksji
polskiego rzeczownika,
chyba najbardziej
szczegółowym
opracowaniem tych
zagadnień pod kątem
zależności fleksji
rzeczownika od formy
mianownika liczby
pojedynczej. Analizie
został tu poddany w
zasadzie pełny
leksykalny materiał
reprezentowany w
słownikach współczesnej
polszczyzny. Prof. dr
hab. Roman Laskowski
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Jest to pierwsze
całościowe i systemowe
studium o rodzaju i
fleksji rzeczownika w
języku polskim,
udokumentowane danymi
liczbowymi, co czyni
jego wartość bezsporną.
Prof. dr hab. Władysław
T. Miodunka
Podstawy leksykologii i
leksykografii Władysław
Miodunka 1989
Sveti Vid 1998
Białostockie archiwum
jez̨ykowe 2004
Dzieje sztuki Radosław
Pawelec 2003
MLA International
Bibliography of Books
and Articles on the
Modern Languages and
Literatures 1991
Prace je
̦zykoznawcze 1997
Kształcenie językowe w
szkole podstawowej w
świetle współczesnych
teorii psychologicznych
i lingwistycznych
Kordian Bakuła 1997
Inne optyki Romuald
Cudak 2001
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