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˛zyka rosyjskiego
Zarys gramatyki je
Opracowała Valentina Kulpina

Je˛zyk rosyjski należy, podobnie jak je˛zyk polski, do rodziny je˛zyków słowiańskich, maja˛cych
wspólny rodowód i dlatego oba sa˛ bardzo do siebie podobne. To znacznie ułatwia
porozumiewanie sie˛ i nauke˛ je˛zyka rosyjskiego. W poniższym szkicu gramatycznym zwraca sie˛
uwage˛ zarówno na podobieństwa, jak też na różnice mie˛dzy polskim i rosyjskim.

I. PISOWNIA (OQUODQAUI‘) I WYMOWA
ROSYJSKA (PQOIHNOYFNIF)

1. Porównanie wymowy i pisowni
Do zapisu głosek je˛zyka rosyjskiego używa sie˛
grażdanki, alfabetu stanowia˛cego modyfikacje˛ dawnej cyrylicy.
1.1. Obok licznych głosek identycznych lub podobnych do głosek polskiej mowy, w je˛zyku rosyjskim wyste˛puja˛ też dźwie˛ki, których nie ma
w systemie je˛zyka polskiego, np.
r mie˛kkie – q} [r’] (qfká [r’ieka] ‘rzeka’),
z mie˛kkie – h} [z’] (hflf̈n|j [z’iel’onyj]
‘zielony’),
t mie˛kkie – s} [t’] (apsf́ka [apt’eka] ‘apteka’)

1.2. W je˛zyku rosyjskim niektóre głoski w toku
mowy, zależnie od pozycji w słowie – mocnej (gdy
pada na nie akcent) lub słabej (nieakcentowanej),
moga˛ być wymawiane różnie.
Gdy litery o i e znajduja˛ sie˛ w pozycji mocnej,
oznaczaja˛ głoski wymawiane zgodnie ze swoja˛
nazwa˛ jako o i e. Gdy litera o znajduje sie˛ w pozycji słabej, oznacza głoske˛ wymawiana˛ krótko,
jako bliska˛ a, lecz z odcieniem dźwie˛kowym o, tj.
jako [ao], np. rsolíwa [staolica] ‘stolica’. Litera e
w pozycji słabej oznacza głoske˛ bliska˛ i, lecz
z odcieniem dźwie˛kowym e, tj. jako [ie], np. rfqiál
[sierial] ‘serial’.
1.3. W je˛zyku rosyjskim, tak jak w polskim, w którym wyste˛puje ubezdźwie˛cznienie głosek dźwie˛cznych na końcu wyrazu, przed pauza˛ albo po
bezdźwie˛cznych (np. pisze sie˛ obraz, ale wymawia
[obras]), spółgłoski d, e, h, g zaste˛powane sa˛ przez
ich odpowiedniki bezdźwie˛czne k, s, r, y, np.:
btmfqánd [-k] ‘bumerang’, coeopáe [-s] ‘wodospad’, rsóqog [-y] ‘stróż’.

1.4. Po literach r, s, y, k, v, w, x i in. spółgłoska
c [v] przed samogłoska˛ wymawiana jest dźwie˛cz´ [cviety].
nie, np. Morkcá [maoskva], wcfs|
1.5. W poła˛czeniach liter gi, yi w je˛zyku rosyjskim i nie służy zmie˛kczaniu g i y, spółgłoski
wymawia sie˛ tu twardo, tak jak polskie ży, np. w
słowie życie czy szy w słowie szyba. Poła˛czenia xi,
zi również zawieraja˛ litere˛ i, oznacza ona jednak
inna˛ samogłoske˛, mianowicie i, przy czym rosyjskie xi (xírs|j ‘czysty’) wymawia sie˛ niemal jak
polskie ci w słowie cichy), natomiast zi wymawia
sie˛ jak si w słowie sikorka. Należy przy tym
pamie˛tać, że czas artykulacji głoski z jest dłuższy
niż polskiego ś – tak jakbyśmy wymawiali razem śś;
np. zácfl} ‘szczaw’ wymawia sie˛ [śśav’el’]. W poła˛czeniach literowych wi i w| litery samogłoskowe
oznaczaja˛ – niezależnie od pisowni, która opiera
sie˛ na tradycji – jedna˛ głoske˛ [y]; np. w wymowie
słów wiqk ‘cyrk’, wínik ‘cynik’ oraz w|plf̈nok
‘kurczak’ po rosyjsku i po polsku brzmi to samo
[cy] (jak cyrk, cynik).
1.6. Głoska [j] na końcu wyrazu lub sylaby
oznaczana jest za pomoca˛ specjalnej litery j, np.
sqamcáj ‘tramwaj’, może jednak też być oznaczana za pomoca˛ liter f [je], f̈ [jo], ¡ [ju], ¢ [ja],
wymawianych zgodnie z nazwami tych liter – tak
jak podano w nawiasach. Litery te zatem moga˛
oznaczać po dwa dźwie˛ki: gdy wyste˛puja˛ na
pocza˛tku słowa lub rozpoczynaja˛ sylabe˛, wymawia
sie˛ je jak wyżej, tj. z [j] na pocza˛tku, np. fl} [jel’]
‘jodła’, ¢́bloko [jablaok3] ‘jabłko’.
1.7. Wymienione wyżej litery f, f̈, ¡, ¢ wyste˛puja˛ce
po spółgłoskach służa˛ do oznaczania ich mie˛kkości; por. np. mf́qa [m’era] ‘miara’, nfs [n’et] ‘nie’,
cfrf̈l|j [v’es’olyj] ‘wesoły’.
Mie˛kkość spółgłoski oznaczana jest też za
pomoca˛ litery i, np. míyka [m’iška] ‘miś’.
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Przymiotnik

Przymiotnik

Odmiana przymiotników rodzaju żeńskiego (twardy / mie
˛ kki typ odmiany)

M.
D.
C.
B.
N.
Ms.

kaká¢?
kakój?
kakój?
kakt́¡?
kakój?
o kakój?

cágna¢
cágnoj
cágnoj
cágnt¡
cágnoj
o cágnoj

bol}yá¢
bol}yój
bol}yój
bol}yt́¡
bol}yój
o bol}yój

rín¢¢
rínfj
rínfj
rín¡¡
rínfj
o rínfj

voqóya¢
voqóyfj
voqóyfj
voqóyt¡
voqóyfj
o voqóyfj

7.2. Właściwości odmiany przymiotników
w liczbie mnogiej

7.5. Właściwości stopniowania
przymiotników

W liczbie mnogiej niweluja˛sie˛ różnice pomie˛dzy rodzajami, pozostaja˛ natomiast różnice pomie˛dzy
odmiana˛ twardo- i mie˛kkotematowa˛ oraz pomie˛dzy odmiana˛ rzeczowników żywotnych i nieżywotnych (w bierniku). Typ kończa˛cy sie˛ na -dif, -kif
(málfn}kif, rsqódif) w liczbie mnogiej przemieszcza sie˛ z typu odmiany twardej do odmiany
mie˛kkiej (której zakres w liczbie mnogiej znacznie
sie˛ rozszerza).

Formy stopniowania przymiotników – wyższego
i najwyższego – moga˛ mieć syntetyczny charakter,
tzn. zawierać sie˛ w jednym słowie, albo mieć
charakter opisowy, wyrażany w dwóch słowach.

7.3. Formy pełne i krótkie przymiotników
Przymiotniki rosyjskie charakteryzuja˛ sie˛ tym, że
spora ich cze˛ść może mieć formy pełne i krótkie,
np. bf́l|j – bfl; eocól}n|j – eocólfn. Pełne
formy wyste˛puja˛ razem z rzeczownikami, określaja˛c je i charakteryzuja˛c; por. np. hflf̈n|j lfr.
Krótkie formy wyste˛puja˛ w zdaniu na miejscu
czasownika (jako orzeczenie); por. on heoqóc.
Przymiotniki moga˛ być złożone, tj. składać sie˛
z dwóch lub wie˛cej cze˛ści, np. cadonorsqoísfl}n|j
hacóe ‘zakład pracy, w którym buduje sie˛ wagony’.

7.4. Stopniowanie przymiotników
Stopień wyższy oraz najwyższy wyrażaja˛wie˛ksze, najwie˛ksze (czy mniejsze, najmniejsze) nate˛żenie jakiejś
cechy; moga˛ one mieć forme˛ syntetyczna˛ i opisowa˛.
Tak samo jak w je˛zyku polskim, niektóre
formy stopnia wyższego i najwyższego maja˛
formy nieregularne, tworzone od różnych rdzeni, np.
voqóyij – lt́xyf, lt́xyf crfv
plovój – vt́gf, vt́gf crfv
lt́xyij – nailt́xyij
vt́eyij – naivt́eyij

7.5.1. Tworzenie form stopnia wyższego. Formy

stopnia wyższego wskazuja˛ na wie˛ksze nate˛żenie
cechy w jakimś przedmiocie w porównaniu z innym.
A. Forma syntetyczna stopnia wyższego powstaje
cze˛sto od tematu za pomoca˛ przyrostka -ee, np.
ril}nf́f, kqaricf́f; por. np. ´~sa mt́h|ka pqi¢́snff. Przyrostek -fj stanowi potoczny wariant
przyrostka -ff, np. ´~sos wcfs kqarícf́j.
Cze˛ść przymiotników ma w stopniu wyższym
przyrostek -e (niepodwojony), przed którym cze˛sto
naste˛puje wymiana spółgłosek: d, e, h 4 g ;
k, s 4 x; v, rs, rk 4 z; v 4 y), np. eoqodój
– eoqógf, moloeój – mológf, sónkij – són}yf,
rtvój – rt́yf, kqtsój – kqt́xf, ¢́qkij – ¢́qxf,
´ so
dtrsój – dt́zf: ‘ b|lá sodeá mológf. ^
plás}f ¢́qxf.
Grupa przymiotników na -kij / -okij tworzy
stopnie nie od tematu, lecz od rdzenia, np.
´yf; yiqókij
dltbókij – dlt́bgf; c|rókij – c|
´ sos etb c|
´ yf. Cólda yíqf, xfm
– yíqf: ^
Kl¢́h}ma.
B. Forma opisowa stopnia wyższego przymiotników
powstaje przez dodanie do przymiotnika specjalnych form bólff ‘bardziej’ albo mf́nff ‘mniej’,
´ sos wcfs
zachowuja˛cych niezmienna˛ postać, np. ^
bólff pqi¢́sn|j, xfm sos. Mnf ntgná mf́nff
doq¢́xa¢ coeá.

Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej

M.
D.
C.
B. żyw.
nieżyw.
N.
Ms.

kakíf?
kakív?
kakím?
kakív?
kakíf?
kakími?
o kakív?

cágn|f
cágn|v
cágn|m
cágn|v
cágn|f
cágn|mi
o cágn|v

bol}yíf
bol}yív
bol}yím
bol}yív
bol}yíf
bol}yími
o bol}yív

rínif
ríniv
rínim
ríniv
rínif
rínimi
o ríniv

voqóyif
voqóyiv
voqóyim
voqóyiv
voqóyif
voqóyimi
o voqóyiv
o

málfn}kif
málfn}kiv
málfn}kim
málfn}kiv
málfn}kif
málfn}kimi
málfn}kiv
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9. Liczebnik

Liczebnik
qoc. Przy liczebnikach wyste˛puja˛ szczególne
´qf
formy rzeczownika xflocf́k ‘człowiek’, np. xfs|
xflocf́ka, p¢s} xflocf́k (por. mnódo l¡ef́j).
W bierniku wyodre˛bnia sie˛ formy używane z rze´qf (M.)
czownikami nieżywotnymi eca, sqi, xfs|
oraz żywotnymi ectv, sqf̈v, xfs|qf̈v (D.).
Liczebniki kończa˛ce sie˛ na } (znak mie˛kki) – p¢s}
‘pie˛ć’, yfrs} ‘sześć’ itd. – odmieniaja˛ sie˛ tak samo
jak rzeczowniki kończa˛ce sie˛ na mie˛kka˛spółgłoske˛
typu m|y}, cfz}. Według takiej samej zasady
odmieniaja˛ sie˛ liczebniki od 50 do 80 oraz od 200
do 900, z tym że odmieniana jest każda z ich cze˛ści,
np. p¢s}efr¢́s (50) – p¢síefr¢si, ecf́rsi (200) –
´qfrsa
ectvrós, sqírsa (300) – sqf̈vrós, xfs|
(400) – xfs|qf̈vrós, p¢s}rós (500) – p¢sirós,
rfm}rós (700) – rfmirós. Liczebniki efc¢nórso
´r¢xa ‘tysa˛c’, millión ‘mi‘dziewie˛ćdziesia˛t’, s|
lion’, milliáqe ‘miliard’ odmieniaja˛ sie˛ tak samo
jak rzeczowniki odpowiedniego rodzaju.
Liczebniki porza˛dkowe pf́qc|j ‘pierwszy’,
csoqój ‘drugi’, sqf́sij ‘trzeci’ itp. maja˛ odmiane˛
przymiotnikowa˛ i tak jak przymiotniki określaja˛
rzeczowniki.
Liczebniki porza˛dkowe (przymiotnikowe) od
11 do 20 oraz 30 maja˛ odmiane˛ taka˛ sama˛ jak
liczebnik pf́qc|j.

Liczebnik ma znaczenie ilości lub porza˛dku
(naste˛pstwa) przedmiotów przy ich wyliczaniu.

9.1. Właściwości odmiany liczebników
Liczebniki z punktu widzenia odmiany tworza˛
drobne grupy, w obre˛bie których moga˛ być
przedstawione ich właściwości deklinacyjne. Cze˛ść
liczebników gramatycznie bliska jest rzeczownikom, cze˛ść natomiast – przymiotnikom.
Liczebniki główne. Liczebnik oeín ‘jeden’ ma
formy trzech rodzajów: oeín, oená, oenó, formy
odmiany ma takie same, jak przymiotniki odpowiedniego rodzaju.
Liczebnik eca ‘dwa’ ma dwie formy – eca dla
rodzaju me˛skiego i nijakiego oraz ecf dla rodzaju
żeńskiego.
Liczebnik sqi ‘trzy’ i wyższe nie maja˛ form
rodzajowych.
W liczbie mnogiej rodzaju me˛skiego rzeczowniki maja˛ przy liczebnikach 2, 3, 4 szczególne
formy w porównaniu z polskimi – podobne do
końcówek dopełniacza lp, np. eca eóma, sqi
´qf páqn¢. Liczebniki od 5 wzwyż
mfecf́e¢, xfs|
ła˛cza˛ sie˛ z rzeczownikami w dopełniaczu liczby
´sfmnogiej, np. p¢s} rstef́nsoc, rfm} komp}¡
´ qf
Odmiana liczebników eca, sqi, xfs|

M.

eca, ecf

sqi

´qf
xfs|

D.

ectv

sqf̈v

xfs|qf̈v

C.

ectm

sqf̈m

xfs|qf̈m

B.

ectv / eca

sqf̈v / sqi

´qf
xfs|qf̈v / xfs|

N.

ectm¢́

sqfm¢́

xfs|q}m¢́

Ms.

o ectv

o sqf̈v

o xfs|qf̈v

Twardy / mie
˛ kki typ odmiany liczebników przymiotnikowych rodzaju me
˛skiego (odmiany twardej
i mie
˛ kkiej) i nijakiego
M. r.m.

oeín

pf́qc|j

xfscf̈qs|j

efr¢́s|j

csoqój

cor}mój

r.n.

oenó

pf́qcof

xfscf̈qsof

efr¢́sof

csoqóf

cor}móf

sqf́s}f

D.

oenodó

pf́qcodo

xfscf̈qsodo

efr¢́sodo

csoqódo

cor}módo

sqf́s}fdo

C.

oenomt́

pf́qcomt

xfscf̈qsomt

efr¢́somt

csoqómt

cor}mómt

sqf́s}fmt

oenodó

B. r.m.
żyw.

N.
Ms.

sqf́sij

pf́qcodo

xfscf̈qsodo

efr¢́sodo

csoqódo

cor}módo

sqf́s}fdo

r.m. nieżyw.
oeín

pf́qc|j

xfscf̈qs|j

efr¢́s|j

csoqój

cor}mój

sqf́sij

r.n.

pf́qcof

xfscf̈qsof

efr¢́sof

csoqóf

cor}móf

sqf́s}f

efr¢́s|m

´m
csoq|

´m
cor}m|

sqf́s}im

oenó
oením

pf́qc|m

ob oenóm

o pf́qcom

xfscf̈qs|m

o xfscf̈qsom o efr¢́som

o csoqóm

o cor}móm o sqf́s}fm

