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Od Autorki

książka została napisana z myślą o: 
studentach italianistyki, którzy w programie nauczania mają zajęcia z gra‑ —
matyki porównawczej,
prowadzących ten typ zajęć nauczycielach, dla których ma być pomocą dy‑ —
daktyczną, 
osobach —  uczących się języka włoskiego, przed którymi tyle niezrozumiałych 
zjawisk i struktur, niemających odpowiedników w języku ojczystym, 
Włochach, próbujących poprawnie posługiwać się językiem polskim. —
Forma podręcznika przypomina raczej zestawienie terminów gramatycznych 

niż obszerne studium komparatystyczne. Chodzi bowiem o zasygnalizowanie po‑
dobieństw i różnic w nomenklaturze polskiej oraz włoskiej, a nie o szczegółowe 
zbadanie czy omówienie zjawisk językowych.

Biorąc pod uwagę podstawowe wiadomości z gramatyki, jakimi powinien  
dysponować potencjalny Czytelnik, książkę podzieliłam na cztery części, z któ‑
rych każda poświęcona została jednemu poziomowi wyróżnionemu w strukturze 
języka. 

Część pierwsza zawiera opis poziomu fonologicznego, tj. opis fonemów, 
które mają funkcję dystynktywną, tzn. służą do rozróżniania znaczeń bardziej 
złożonych jednostek języka, i które podlegają różnym procesom fonologicznym 
i fonetycznym.

Część druga obejmuje poziom morfologiczny, w którego obrębie funk‑
cjonują tradycyjnie rozumiane części mowy (np. rzeczownik, przymiotnik, 
czasownik), kategorie gramatyczne charakteryzujące części mowy (np. osoba, 
liczba, rodzaj, czas, tryb) oraz morfemy zawierające informacje leksykalne 
i gramatyczne. 

W trzeciej części opisuję poziom syntaktyczny, na którym występują zda‑
nia proste i złożone, a ich poszczególne składniki spełniają określone funkcje. 

Czwartą część poświęcam omówieniu poziomu leksykalnego z bazą lek‑
semów powstałych w wyniku takich operacji, jak derywacja, kompozycja czy 
skracanie. 



8 Od Autorki

Wszystkie wymienione jednostki i kategorie zostały zestawione tak, aby 
przede wszystkim wykazać, w jakim (podstawowym) stopniu różnią się ich za‑
kresy terminologiczne w systemie języka polskiego i włoskiego. 

W części praktycznej Czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia swo‑
ich wiadomości z gramatyki porównawczej polsko ‑włoskiej, odpowiadając na 
pytania dotyczące struktur obu języków na wszystkich wcześniej omówionych 
poziomach oraz wykonując ćwiczenia, których celem jest sformułowanie ko‑
mentarza porównawczego na podstawie konkretnych przykładów użycia jedno‑
stek i kategorii należących do obu systemów językowych. Brak klucza nie jest 
przypadkowy — chodzi o zachętę do rozmowy z prowadzącym zajęcia, który 
rozwieje wątpliwości i pomoże lepiej zrozumieć terminologiczne (i nie tylko) 
zawiłości gramatyczne.

aby ułatwić lekturę, celowo pominęłam odniesienia do literatury przedmiotu. 
Wszystkie pozycje, będące zarówno odniesieniem teoretycznym, jak i źródłem 
przykładów, zostały podane w bibliografii zamieszczonej na końcu książki.

Podręcznik ma stanowić zachętę do próby interpretacji różnic oraz do szer‑
szych, bardziej wnikliwych rozważań nad strukturą i funkcjonowaniem języków, 
w których zachodzą podobne zjawiska, przejawiające się jednak w odmienny 
sposób.

Zacznijmy od różnicy pochodzenia języka włoskiego i polskiego oraz ich 
przynależności do rodziny języków:

1) język polski wywodzi się z języka prasłowiańskiego, a język włoski z ła‑
ciny potocznej, choć i język prasłowiański, i łacina mają wspólne pochodzenie, 
tzn. język praindoeuropejski;

2) język polski należy do rodziny języków słowiańskich, a język włoski 
— do rodziny języków romańskich, ale zarówno języki romańskie, jak i języki 
słowiańskie zaliczają się do indoeuropejskiej rodziny językowej.

*   *   *

Pragnę podziękować Recenzentom, Pani Profesor Marii Malinowskiej i Panu 
Profesorowi Krzysztofowi Bogackiemu, za cenne uwagi krytyczne i komentarze. 
Dziękuję także Pani Krystynie Jarzyńskiej, polonistce z pasją, za Jej bezintere
sowną pomoc.
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