zaimek
1. Zaimek to część mowy, która zastępuje (jest używana „zamiast”) inna cześć mowy. Ze
względu na to, jaką cześć mowy zastępują zaimki dzielimy na:
a. rzeczowne – ja, on, wy, kto, co, nikt,
b. przymiotne – jaki, taki, który, czyj, ten,
c. przysłowne - tu, jak, zawsze, wszędzie, nigdzie,
d. liczebne – tyle, ile, kilka, kilkanaście,

Przyimek
Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem, liczebnikiem tworzy
wyrażenie przyimkowe, np. z nudów, ze strachu, sklep z butami, zeszyt w kratkę, z piętnaście,
ze sto, z milion.
Wyrażenie przyimkowe mogą informować o :




miejscu, na przykład: za rzeką, na dachu, przy biurku,
czasie, na przykład: za godzinę, przez minutę, w piątek, podczas przerwy,
innych zależnościach: ze strachu, na przykład, dla żartu, z rodzicami,
o koledze,

Przyimki dzieli się na:
1. przyimki proste – np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, od, po...
2. przyimki złożone, są złożone z przyimków prostych (np. z + nad = znad, po + przez =
poprzez)
 przed bezdźwięczną spółgłoską p piszemy zgodnie z wymową s (sponad,
spomiędzy)
 przed głoskami dźwięcznymi (z, n) piszemy zgodnie z wymową z (zza, znad)
Wyrażenie przyimkowe, to znaczy połączenie przyimków z różnymi częściami mowy
(rzeczownikiem, przysłówkiem, liczebnikiem, zaimkiem) piszemy w zasadzie rozdzielnie, np.
bez liku, do cna, do siego roku, na przykład, na co dzień, o ile, po południu, po co, pod
dostatkiem, przede wszystkim, w prawo, we wtorek, za granicą, znad morza, na razie, na
pewno, od razu, na pewno by,
Zapamiętaj:
dlaczego, dlatego, donikąd, doprawdy, naprawdę, nadzwyczaj, przedtem, przedwczoraj,
pojutrze, pośrodku, spoza, zaa, spomiędzy, dookoła, pośród, zatem, zaraz, zarazem, nieraz
(często),
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SPÓJNIK
Spójnik to nieodmienna część mowy. Łączy on wyrazy w zdaniu.
Kupię pączka i cukierka.
To nie jest czarne, lecz granatowe.
Spójniki to między innymi: i, oraz, ale, lecz, albo, lub, bądź, jednak, zatem, dlatego, , ani, czy,
więc – (nigdy nie zaczynaj zdania od spójnika więc).
W zdaniu przecinek stawiamy przed spójnikami:
że, który, ale, lecz, jednak, zatem, dlatego, więc,
W zdaniu nie stawiamy przecinka przed spójnikami:
i, oraz, albo, lub, bądź, czy, ani
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