
JAK KO RZY STAĆ ZE SŁOW NI KA

Słow nik za wie ra 52 roz dzia ły, w któ rych znaj du ją się opi sy funk cji grzecz no -
ścio wych zwro tów ozna cza ją cych po wi ta nia, po że gna nia, gra tu la cje, kon do len cje
itd., oraz ar ty ku ły ha sło we z opi sem sy tu acji uży cia po szcze gól nych zwro tów wraz 
z ilu stru ją cy mi je przy kła da mi. 

Zró żni co wa na ob ję tość po szcze gól nych roz dzia łów wy ni ka z ró żnej czę sto ści
wy stę po wa nia da nej funk cji grzecz no ścio wej w ję zy ku. Naj licz niej sze są po wi ta -
nia, po że gna nia (i dwu funk cyj ne po wi ta nia–po że gna nia) oraz prze pro sze nia. Po -
wi ta nia wraz z po że gna nia mi two rzą w pro ce sie ko mu ni ko wa nia tzw. na wias
grzecz no ścio wy, obej mu ją cy ka żde zda rze nie ko mu ni ka cyj ne (spo tka nie to wa rzy -
skie, krót ką roz mo wę, ze bra nie, prze mó wie nie, au dy cję ra dio wą, te le wi zyj ną itd.).
Po wi ta niom i po że gna niom to wa rzy szą z re gu ły in ne zwro ty grzecz no ścio we roz -
bu do wu ją ce (na zy wa ne for mu ła mi po wi tal ny mi i for mu ła mi po że gnal ny mi). Licz -
ne w ję zy ku prze pro sze nia (wy stę pu ją ce czę sto rów nież z in ny mi zwro ta mi
grzecz no ścio wy mi roz bu do wu ją cy mi, two rząc for mu ły prze pro sze nia) świad czą
o dba ło ści uczest ni ków ka żde go ro dza ju ko mu ni ka cji o „bez ko li zyj ny” prze bieg
roz mo wy i o do bre re la cje w przy szło ści. 

Wśród funk cji grzecz no ścio wych są też re ak cje na zwro ty grzecz no ścio we,
ta kie jak re ak cje na po dzię ko wa nie, re ak cje na prze pro sze nie, re ak cje na py ta -
nie grzecz no ścio we. Grzecz ność roz gry wa się w dia lo gu, dla te go bar dzo wa żny
jest zgod ny z za sa da mi sa vo ir -vi vre’u spo sób re ago wa nia na kon kret ne za cho -
wa nia grzecz no ścio we. Po re ak cjach nie raz po zna je my, czy nasz roz mów ca jest
kom pe tent ny ko mu ni ka cyj nie. Na przy kład czę sto dziś spo ty ka na w mło dym
po ko le niu re ak cja na po dzię ko wa nie w for mie Nie�ma�spra�wy�jest nie sto sow -
na w sy tu acjach, gdy po dzię ko wa nie jest czy sto for mal ne – spo ty ka ne w re la -
cjach klient -eks pe dient czy pe tent -urzęd nik (nie wspo mi na jąc o stop niu
za ży ło ści roz mów ców).

Na głów ki ar ty ku łów ha sło wych, za pi sa ne pi smem po gru bio nym, za wie ra ją
da ny zwrot grzecz no ścio wy, nie raz ra zem z ele men ta mi ję zy ko wy mi nie obo -
wiąz ko wy mi, tj. nie wy stę pu ją cymi w ob rę bie ka żde go zwro tu, uję ty mi w na -
wias. Na przy kład w ha śle DZIĘ�KU�JĘ� (BAR�DZO) wy ra że nie na wia so we
in for mu je o tym, że zwrot wy ra ża ją cy po dzię ko wa nie mo że mieć po stać Dzię�-
ku�ję lub Dzię�ku�ję bar�dzo.�Na wias wy stę pu je nie raz na po cząt ku na głów ka, np.
(CZY)�MO�GĘ�MÓ�WIĆ�Z...? Na wia sy nie ma ją wpły wu na układ al fa be tycz ny
ha seł – w przy to czo nych przy kła dach miej sce ha seł jest ta kie sa mo, ja kie by ło -
by w wy pad ku tych sa mych ha seł bez na wia sów.



W ob rę bie na głów ków ha seł po ja wia ją się po nad to uko śni ki, któ re ozna cza ją
al ter na tyw ne uży cie czło nów przed uko śni kiem i po uko śni ku. Za pis DZIĘ�KU�-
JĘ INA�WZA�JEM�/�WZA�JEM�NIE ozna cza, że w ję zy ku wy stę pu je za rów no zwrot
grzecz no ścio wy w po sta ci Dzię�ku�ję�i na�wza�jem, jak i w po sta ci Dzię�ku�ję�i wza�jem�-
nie. Ja ko wy ra że nia ha sło we po da wa ne są zwro ty, któ re mo gą wy stę po wać ja ko
sa mo dziel ne kwe stie dia lo gu. 

Uko śnik w na głów kach za wie ra ją cych for my mó wią ce o od bior cy, np. CO�CIĘ�/
PA�NA�DO�NAS�SPRO�WA�DZA?, nie sie ta ką in for ma cję, że po da ny zwrot mo że być
kie ro wa ny za rów no do od bior cy, z któ rym je ste śmy na ty, jak i do od bior cy, z któ -
rym je ste śmy na pan/pa ni. Ko lej ność form od po wia da ją cych obu re la cjom nie ma
na ogół zna cze nia, cho ciaż w wy pad ku więk szej fre kwen cji któ rejś z nich, umiesz -
cza na jest ona w pierw szej ko lej no ści. Wśród czło nów na zy wa ją cych od bior cę mo -
że wy stą pić for ma pań�stwo, np. PRZED�STA�WIAM�PAŃ�STWU... Ozna cza to, że
da ny zwrot grzecz no ścio wy czę ściej kie ro wa ny by wa do od bior cy zbio ro we go niż
do po je dyn cze go.

Wie lo kro pek w na głów ku in for mu je o tym, że w je go miej scu for ma jest sy tu -
acyj nie roz bu do wy wa na. Na przy kład po zwro cie przed sta wia nia ko muś ko goś
w for mie PAN�PO�ZWO�LI�(ŻE�PRZED�STA�WIĘ)...�na stę pu je wy mie nie nie osób
so bie przed sta wia nych (po łą czo ne nie raz z po chwa ła mi i kom ple men ta mi, uży ty -
mi do ich cha rak te ry zo wa nia). Wie lo kro pek w na wia sie sy gna li zu je, że for ma mo -
że być sy tu acyj nie roz bu do wa na, ale nie jest to wy móg bez względ ny. Na przy kład
w zwro cie ozna cza ją cym czę sto wa nie: CO�PI�JE�CIE�(...)?

Re la cja na pan/pa ni od da wa na jest w na głów kach ha seł za po mo cą for my pan
(w ró żnych przy pad kach) lub for my cza sow ni ka łącz li we go z for mą pan. Je że li
w na głów ku wy stą pi for ma pa�ni, ozna cza to, że w re la cji na pan/pa ni czę ściej da -
ny akt grzecz no ści kie ro wa ny jest do ko biet niż do mę żczyzn, np. DRO�GA�PA�-
NI… Po dob nie rzecz się ma z for ma mi licz by po je dyn czej (ty�– pan) i mno giej (wy
– pań�stwo). Je że li w na głów ku za pi sa no ja ko al ter na tyw ną for mę licz by mno giej,
to ozna cza, że da ny akt kie ro wa ny by wa za rów no do po je dyn czej oso by, jak i gru -
py osób (na przy kład zwrot od no szą cy się do czę sto wa nia: Cze�go�się�na�pi�jesz?,
Cze�go�pań�stwo�się�na�pi�ją? czy za pra sza nia: Wstąp�do mnie, Wstąp�cie�do nas).

W nie któ rych na głów kach znaj du ją się czło ny za pi sa ne ma ły mi li te ra mi (nie
wer sa li ka mi), czę sto po zna ku +, np.BĄDŹ�ŁA�SKAW�+�bez�oko�licz�nik�lub BYŚMI
PO�DAŁ�+�rze�czow�nik. Ozna cza to, że ten frag ment zwro tu nie za wie ra ści śle okre ś-
lo ne go zwy cza jo wo sło wa czy wy ra że nia, lecz sta no wi pu ste miej sce, mo żli we
do wy peł nie nia przez kon kret ną for mę bez oko licz ni ka czy rze czow ni ka, uza le żnio -
ną od sy tu acji i/lub in wen cji mó wią ce go.

W na głów kach ha seł spo tkać mo żna skrót itp. po wy mie nio nych przy naj mniej
dwóch czło nach roz dzie lo nych uko śni kiem w funk cji al ter na tyw nej (by ła o tym
mo wa po wy żej). Na przy kład: CHCESZ�KA�WY�/�HER�BA�TY itp. Za pis ta ki ozna -
cza, że oprócz wska za nych czło nów al ter na tyw nych mo że być tu wsta wio ny człon
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in ny, na le żą cy jed nak do te go sa me go krę gu zna cze nio we go wy ra zów. Przy kła dy
w ob rę bie ha sła pre cy zu ją ów za kres zna cze nio wy – w wy mie nio nym przy kła dzie
cho dzi o na po je i po kar my, któ ry mi w okre ślo nej sy tu acji ktoś ko goś czę stu je.

Nie licz ne ha sła za wie ra ją na koń cu na głów ka znak wy krzyk ni ka w na wia sie
(!). Ozna cza on ostrze że nie, że da ny zwrot grzecz no ścio wy jest nie sto sow ny lub
ję zy ko wo nie po praw ny, lecz we współ cze snej pol sz czyź nie spo ty ka ny. Na przy -
kład AB�SO�LUT�NIE�(!).

Szyk wy ra zów w głów ce ha sła jest szy kiem, któ ry w zgro ma dzo nym ma te -
ria le wy stą pił naj czę ściej. Po nie waż ję zyk pol ski ma swo bod ny (ale nie do wol ny)
szyk wy ra zów, ko lej ność skład ni ków wie lo czło no we go zwro tu mo że też być in -
na. W ob rę bie nie któ rych ar ty ku łów ha sło wych, w czę ści , po da no do dat -
ko wo in for ma cje do ty czą ce szy ku spo ty ka ne go rza dziej, ale w okre ślo ny spo sób
usta bi li zo wa ne go, oraz in for ma cje mó wią ce o jesz cze więk szej do wol no ści w tym
za kre sie.

Część ha seł, umiesz czo nych na koń cu da ne go roz dzia łu, opa trzo na jest po na -
głów ku zna kiem u. Znak ten sy gna li zu je, że da ny zwrot grzecz no ścio wy (czę sto
po wsta ły po ro ku 1989) uży wa ny jest w śro do wi sku mło dych do ro słych i nie do ro -
słych lub w okre ślo nych gru pach te go śro do wi ska, i z re gu ły nie ad re so wa ny
do osób śred nie go i star sze go po ko le nia. O zwro tach tych czę sto nie mo żna jesz -
cze orzec, czy po zo sta ną wśród pol skich zwro tów grzecz no ścio wych – ra czej na -
le ży są dzić, ze wzglę du na ich eks pre syw ność, że na ja kiś czas „za trzy ma ły się”
w na szym ję zy ko wym sa vo ir -vi vrze.

W ob rę bie ar ty ku łów ha sło wych ze zna kiem u po na głów ku po da wa na by wa
ge ne za da ne go zwro tu. Nie za wsze ge ne za ła twa jest do usta le nia, po nie waż zwro ty
te po wsta ją spon ta nicz nie, by nie po wie dzieć bez re flek syj nie. Zaw sze są prze ja wem
ję zy ko wej twór czo ści, za ba wy sło wem, lecz do tar cie do au to ra (pierw sze go au to ra?)
da ne go zwro tu z oczy wi stych po wo dów nie jest mo żli we. Dla te go stwier dze nie, w ja -
ki spo sób da ny zwrot zo stał utwo rzo ny (po przez ja kie sko ja rze nia, prze nie sie nia nie -
po lskich ele men tów ję zy ko wych na grunt pol ski, neo lo gi zmy itp.), ma nie raz
cha rak ter hi po te zy ba daw czej. 

Po dział na zwro ty mło dzie żo we (opa trzo ne w słow ni ku zna kiem u) i nie mło -
dzie żo we (tra dy cyj ne) jest po dzia łem wy ni ka ją cym z pod ję tych przez au tor kę ar bi -
tral nych nie raz (choć wy ni ka ją cych ze zgro ma dzo ne go ma te ri łu) de cy zji – mo że on
bu dzić kon tro wer sje. Gra ni ca mię dzy zwro ta mi mło dzie żo wy mi i tra dy cyj ny mi jest
roz my ta z kil ku po wo dów na tu ry prag ma tycz nej. Przede wszyst kim uży wa ne po -
wszech nie okre śle nie „zwro ty mło dzie żo we” nie ma jed no znacz ne go od nie sie nia.
Grzecz no ścio wych zwro tów mło dzie żo wych uży wa ją za rów no przed szko la ki, jak
i ucznio wie szkół pod sta wo wych (po przez na śla dow nic two, po zwa la ją ce im na uto ż-
sa mie nie się z oso ba mi od nich star szy mi, ale młod szy mi od po ko le nia ro dzi ców
czy na uczy cie li). Wśród gim na zja li stów ob ser wu je się naj więk szą „twór czość
grzecz no ścio wą”, któ ra z jed nej stro ny po zwa la na za de mon stro wa nie in dy wi du ali -
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zmu (któ ry w tym wie ku od gry wa wa żną ro lę w kształ to wa niu się oso bo wo ści i in -
te lek tu), z dru giej – na uto żsa mie nie się z gru pą (co od gry wa rów nież du żą ro lę i jest
jed ną z po sta wo wych po trzeb mło de go czło wie ka). W wie ku li ce al nym ob ser wu je
się two rze nie nie raz her me tycz nych grup ró wie śni czych, któ rych wy znacz ni kiem
jest mię dzy in ny mi upodo ba nie do okre ślo nych zwro tów grzecz no ścio wych po wsta -
łych pier wot nie ja ko oka zjo na li zmy czy in dy wi du ali zmy, po tem upo wszech nio nych,
lecz wy wo łu ją cych zna ne tyl ko da nej gru pie sko ja rze nia, naj czę ściej hu mo ry stycz -
ne. Okres stu denc ki z ko lei to zde rze nie wy nie sio nych ze szko ły śred niej i wła snych
śro do wisk zwro tów na zy wa nych mło dzie żo wy mi z po trze ba mi ko mu ni ka cyj ny mi
bar dziej zró żni co wa ny mi. Jest jesz cze w tym okre sie sil na po trze ba za ba wy sło wem,
ale też obiek tyw na po trze ba ujed no li ce nia zwro tów grzecz no ścio wych (ujed no li ce -
nia za sad ni czo w ob rę bie wy dzia łu czy in sty tu tu), oraz po trze ba do sto so wa nia się
do bar dziej skom pli ko wa nych re la cji ko mu ni ka cyj nych: z wy kła dow ca mi o ró żnych
stop niach na uko wych, sta no wi skach, z wła dza mi i ad mi ni stra cją uczel ni, z pra co -
da wca mi i pra cow ni ka mi firm, w któ rych stu den ci po dej mu ją pra cę. Zwro ta mi mło -
dzie żo wy mi po słu gu ją się po nad to przed sta wi cie le śred nie go i star sze go po ko le nia,
ob cu ją cy z mło dzie żą w ro dzi nie czy w pra cy. Po słu gu ją się za sad ni czo z dwóch
po wo dów: z po wo du „osłu cha nia się” i z po wo du chę ci na wią za nia lep sze go kon -
tak tu. In nym po wo dem mo że też być atrak cyj ność for mal no ję zy ko wa zwro tu lub
je go skró to wość. 

W przy kła dach zwro tów po cho dzą cych z ko mu ni ka cji in ter ne to wej (ko mu ni -
ka to rów, cza tów, fo rów, blo gów i e -ma ili) po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter -
punk cyj ne. Za cho wa no zaś, zgod nie z ory gi na łem, za pi sy bez zna ków
dia kry tycz nych (tj. l�za miast ł, a za miast ą�itp.). Od da je to kli mat „wol no ści sło wa”,
ty po wy dla mło de go po ko le nia. Przy kła dy po cho dzą ce z za sły szeń po da ne zaś zo -
sta ły w pi sow ni stan dar do wej.

Ha sła nie za wie ra ją ce zna ku u to ty po we dla pol skie go za so bu grzecz no ścio -
we go zwro ty, zna ne wszyst kim po ko le niom Po la ków i – przy naj mniej teo re tycz -
nie – mo żli we do za sto so wa nia w ka żdym po ko le niu. Gra ni ca jed nak mię dzy
zwro ta mi mło dzie żo wy mi i nie mło dzie żo wy mi (tra dy cyj ny mi) – jak wspo mnia no
po wy żej – jest nie ostra. 

Oprócz miesz czą cych się w ob rę bie roz dzia łów ar ty ku łów ha sło wych – skła -
da ją cych się z za pi sa ne go pi smem po gru bio nym na głów ka ha sła, bę dą ce go czę -
ścią ar ty ku łu ha sło we go, de fi ni cji da ne go zwro tu grzecz no ścio we go i ilu stru ją ce go
go przy kła du (jed ne go lub wię cej) – za miesz cza ne są ode sła nia do in nych ha seł.
Skrót zob., usy tu owa ny tuż po na głów ku ha sła, za stę pu je de fi ni cję – wte dy gdy
zwro ty wy stę pu ją w jed na ko wej funk cji grzecz no ścio wej i mo żli we są ich jed na -
ko we za sto so wa nia kon tek sto we. Na przy kład: 

MÓ�WI…�
zob. (TU)�MÓ�WI…

Skrót por. zaś, za miesz czo ny na koń cu ar ty ku łu ha sło we go, od sy ła do zwro tu lub
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zwro tów z ja kie goś punk tu wi dze nia po dob nych – ze wzglę du na for mę gra ma -
tycz ną czy me cha nizm two rze nia neo lo gi zmu. Tak jest na przy kład w ar ty ku le ha -
sło wym WI�TAJ�CIE: 

WI�TAJ�CIE�
for ma kie ro wa na do od bior cy zbio ro we go, sto so wa na w bli skich sto sun kach
[li ce alistka, wcho dząc do kla sy] 
Wi�taj�cie,�dziew�czę�ta!�
[ma il stu den ta do gro na zna jo mych] 
Wi�taj�cie,�Ko�cha�ni!�
por. WI�TAJ

Nie któ re ar ty ku ły ha sło we zo sta ły uzu peł nio ne o uwa gi (po sło wie ).
Za wie ra ją one do dat ko we in for ma cje do ty czą ce mię dzy in ny mi nie sto sow no ści
uży cia okre ślo nych zwro tów oraz ich ten den cji roz wo jo wych.

Oto przy kład ar ty ku łu ha sło we go wzbo ga co ne go uwa gą:
BĄDŹ�ŁA�SKAW�+ bez�oko�licz�nik�
grzecz na for ma po le ce nia za wie ra ją ce go w so bie ele ment po ucze nia, wy ra ża -
ją ca wy nio sły dy stans wo bec roz mów cy 
[star sza ko le żan ka z pra cy do młod szej] 
Bądź�ła�ska�wa�zdjąć�te�tor�by�z mo�je�go�biur�ka!�
[mat ka do do ro słe go sy na]
Bądź�ła�skaw�za�my�kać�za so�bą�drzwi!

Mo żli we są współ cze śnie kon tek sty nie za wie ra ją ce ne ga tyw ne go na ce cho wa nia, o któ rym
mo wa w de fi ni cji. Wów czas wy ra ża ją ele ganc ką proś bę, np. Bądź�ła�ska�wa�po�dać�mi�szal,
sto so wa ne są jed nak tyl ko przez przed sta wi cie li star sze go po ko le nia. Ja ko nie na ce cho wa -
ne, zde cy do wa nie wy cho dzą z uży cia.

Wie le ar ty ku łów ha sło wych nie za wie ra de fi ni cji i/lub przy kła dów – skła da się
wy łącz nie z na głów ka. Dzie je się tak wte dy, gdy uży cie da ne go zwro tu jest tak
oczy wi ste, że na głó wek jest jed no cze śnie przy kła dem. Na przy kład: CZYM�MO�-
GĘ�(PA�NU)�SŁU�ŻYĆ?

W na głów kach nie ma zna ków in ter punk cyj nych w for mie wy krzyk ni ków
(po za wy krzyk ni ka mi w na wia sie, któ re in for mu ją o błę dzie nie sto sow no ści).
Na wet wte dy, gdy na głów kiem jest wy krzyk nie nie, np. O, po któ rym zgod nie
z nor mą po praw no ścio wą do ty czą cą pi sow ni wy krzyk nik po sta wić na le ży. Wy -
krzyk ni ki wy stę pu ją wy łącz nie w przy kła dach. De cy zja ta wy ni ka z dą że nia
do osią gnię cia opty mal nej przej rzy sto ści gra ficz nej wy stę pu ją cych w słow ni ku
na głów ków, w któ rych umiesz czo no wie le in nych zna ków in ter punk cyj nych,
skró tów i sym bo li (by ła o nich mowa po wy żej). Wy krzyk ni ki po nad to są od -
zwier cie dle niem in dy wi du al nej in to na cji, któ ra nie raz po win na być od da na za po -
mo cą te go wła śnie zna ku (lub je go zwie lo krot nie nia), in nym ra zem zaś za po mo cą
wie lo krop ka czy krop ki. Zna ki te znaj dzie my w przy kła dach.
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Po dob nie po trak to wa no mo żli we przed łu że nie w wy mo wie (i w na śla du ją cych
mo wę wy po wie dziach in ter ne to wych) sa mo gło ski, świad czą ce o eks pre syw no ści
da ne go zwro tu, np. Ooooo!�w funk cji po wi ta nia. Po nie waż eks pre syw ność osią ga
się re gu lar nie po przez te go ro dza ju za bieg, do za pi su na głów ków ar ty ku łów ha sło -
wych nie wpro wa dzo no za sad ni czo (po za zwro tem Pa�aaaaaaa,�któ ry wy jąt ko wo
czę sto jest w ten spo sób in to no wa ny)�od po wia da ją cych przed łu żo nym gło skom
zwie lo krot nio nych li ter. Za pi sy ta kie występują na to miast w przy kła dach. 

Wśród za miesz czo nych w słow ni ku roz dzia łów je den mo że wy wo ły wać wąt -
pli wo ści, mia no wi cie roz dział za ty tu ło wa ny Po�wi�ta�nie–po�że�gna�nie (oprócz nie -
go są roz dzia ły o ty tu łach Po�wi�ta�nie� oraz Po�że�gna�nie). W roz dzia le tym
umiesz czo ne zo sta ły zwro ty grzecz no ścio we mo gą ce peł nić za rów no ro lę po wi -
ta nia, jak i po że gna nia – na przy kład Cześć�czy Hej. W roz dzia le Po�wi�ta�nie znaj -
du ją się zwro ty peł nią ce jed ną funk cję: po wi ta nia, na przy kład Dzień�do�bry, Do�bry
wie�czór. A w roz dzia le Po�że�gna�nie�– zwro ty peł nią ce funk cję wy łącz nie po że gna -
nia, na przy kład Do wi�dze�nia, Na ra�zie.Wśród zwro tów mło dzie żo wych są ta kie,
któ re ze wzglę du na ge ne zę po win ny być jed no funk cyj ne – na przy kład Sie�ma,
po cho dzą ce od za da wa ne go na po cząt ku kon tak tu py ta nia grzecz no ścio we go Jak
się�masz? Jed nak za tar cie się w świa do mo ści mó wią cych związ ku z pod sta wą sło -
wo twór czą spo wo do wa ło, że zwrot ten peł ni obec nie obie wy mie nio ne funk cje
(z prze wa gą funk cji po wi ta nia). Przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest wię cej; wszyst -
kie one skło ni ły mnie do wy od ręb nie nia osob ne go, do syć ob szer ne go roz dzia łu
Po�wi�ta�nie–po�że�gna�nie. Nie któ re z za miesz czo nych w tym roz dzia le zwro tów peł -
nią czę ściej funk cję na przy kład po wi ta nia niż po że gna nia, a o nie któ rych mo żna
są dzić, że zna la zły się tam przez po mył kę, gdyż wy stę po wa nie w obu fuk cjach
jest spo ra dycz ne. De cy zje po dej mo wa łam jed nak na pod sta wie bo ga tej ba zy ma -
te ria ło wej.

Słow nik za koń czo ny jest in dek sem, w któ rym uło żo no w po rząd ku al fa be tycz -
nym wszyst kie omó wio ne w ob rę bie po szcze gól nych roz dzia łów zwro ty grzecz -
no ścio we. Przy ka żdym zwro cie umiesz czo na jest za pi sa na po gru bio nym pi smem
licz ba, od po wia da ją ca nu me ro wi roz dzia łu lub roz dzia łów (je śli zwrot w tej sa mej
for mie peł ni wię cej niż jed ną funk cję grzecz no ścio wą, np. Nie�ma�za co – to re ak -
cja za rów no na po dzię ko wa nie, jak i prze pro sze nie).  

Dzię ki te mu ze słow ni ka ko rzy stać mo żna na dwa spo so by: czy ta jąc po szcze -
gól ne roz dzia ły po świę co ne da nej funk cji grzecz no ścio wej (np. po wi ta niom, py ta -
niom grzecz no ścio wym, od mo wie) lub czy ta jąc wy bra ne ar ty ku ły ha sło we we dług
form wy stę pu ją cych w in dek sie (np. Co�sły�chać?,�Sie�ma,�Łą�czę�wy�ra�zy sza�cun�ku).
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