
Język polski- Kl. I BS / 27-30.04.2020r.
Temat:  Nieczytanie  lektur  grozi  kalectwem  czyli  ,,nie’’ z  rzeczownikami 
odczasownikowymi- poradnia językowa.-2godz.

Zapoznaj się z tematem , a następnie zrób notatkę do zeszytu.

Rzeczownik odczasownikowy, rzeczownik odsłowny, gerundium,  odsłownik 

– rzeczownik utworzony  od czasownika,  zwykle  będący  nazwą czynności  lub 

stanu.

Przykłady:

W języku polskim rzeczownik odczasownikowy odmienia się przez przypadki, 
jak większość rzeczowników. Najczęściej tworzy się go za pomocą przyrostka -

nie lub -cie, na przykład pływanie (od pływać) albo mycie (od myć). Często taką 

samą formę przyjmują nazwy wytworów lub obiektów, na których czynność się 

odbywa, na przykład jedzenie (od jeść).  Należy odróżnić użycie tego słowa w 

funkcji gerundialnej (zazwyczaj jest to wówczas rzeczownik abstrakcyjny) od 

użycia  go w funkcji  zwykłego rzeczownika,  często  konkretnego (rzeczownik 

odsłowny:  „Jedzenie kapusty  może  powodować  wzdęcia”,  „Mieszkanie na 

poddaszu  nie  trwało  długo,  bo  wkrótce  otrzymali  lepszy  lokal”;  rzeczownik 

konkretny: „Kapusta to moje ulubione jedzenie”, „Kupili nowe mieszkanie”).

 Nie z  rzeczownikami  odczasownikowymi pisze  się  łącznie,  na 

przykład: niedotrzymanie  terminu, niepalenie  papierosów, nieuświadomienie 

pacjentów, nieprzestrzeganie reguł, niezatrzymanie się, niewykonanie polecenia.

Pierwszym wyjątkiem od tej reguły są zdania przeciwstawne. Tutaj wyjątkowo 

będziemy pisać „nie” z rzeczownikiem oddzielnie, np.:

• Kup nie mleko, lecz wodę.

• Weź torebkę, nie reklamówkę.

• To nie wróg, lecz przyjaciel.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrostek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklinacja_(j%C4%99zykoznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czasownik


O ile pierwszy wyjątek jest dość prosty do zapamiętania, to kolejny może być 

problemem dla wielu z nas. Otóż oddzielnie piszemy „nie” z rzeczownikiem, 

kiedy ten pełni w zdaniu rolę orzecznika, np.:

• To nie koniec treści tego artykułu.

• Nie wstyd Ci tego jak się zachowujesz?

• To nie sztuka postępować w ten sposób.

Pamiętaj,  że  wyrazy  zakończone  na  -cie,  -anie,  -enie  takie 

jak: kochanie, użycie czy picie,  piszemy  tak  jak  rzeczowniki  (bo  to  są 

rzeczowniki), czyli łącznie, np.:

• Niepicie mleka  przez  dzieci  przyczynia  się  do  niedoboru  wapnia  w 

organizmie.

• Niespanie w nocy sprzyja powstawaniu worków pod oczami.

• Nieużycie soli sprawiło, że zupa jest mdła.


