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Wstęp
Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach – to zbiór podstawowych wiadomości
z zakresu polskiej gramatyki, przeznaczony dla uczących się języka polskiego cudzoziemców.
W tabelarycznej formie książka przedstawia modele odmiany polskich rzeczowników (w tym
również rzeczowników osobliwych, o niestandardowej odmianie), przymiotników oraz
liczebników głównych, porządkowych i zbiorowych. W pracy zaprezentowano również
typowe zakończenia form męsko- i niemęskoosobowych przymiotników oraz sposoby
tworzenia ich stopnia wyższego i najwyższego, omówiono zakres łączliwości semantycznoskładniowej liczebników zbiorowych we współczesnej polszczyźnie. W Tęczowej gramatyce
znaleźć można także informacje dotyczące podawania godzin w systemie oficjalnym
i nieformalnym czy prawidłowego zapisu i odczytywania dat w języku polskim.
Prezentowana książeczka jest już drugim wydaniem, poprawionym i uzupełnionym,
opublikowanej w 2009 roku pracy o tym samym tytule. Do niniejszej edycji Tęczowej
gramatyki dołączono wykaz użytych w niej terminów gramatycznych przetłumaczonych
na dziesięć języków: cztery słowiańskie (bułgarski, czeski, rosyjski, ukraiński), trzy romańskie
(francuski, hiszpański, włoski), a ponadto arabski, chiński oraz turecki. W tym miejscu pragnę
najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy podjęli się tłumaczenia zastosowanej przeze
mnie terminologii na poszczególne języki. Są to następujące osoby: Rania A-Kader (przekład
arabski), Iskra Likomanowa i Rozalia Matkowska (bułgarski), Zhao Gang 赵刚 (chiński),
Jan Jeništa (czeski), Guillaume Gardin i Anna Synoradzka-Demandre (francuski), Alvaro
Castellanos (hiszpański), Helena Kazancewa i Monika Gałuszka (rosyjski), Seyyal Körpe
(turecki), Ałła Krawczuk i Julia Sahata (ukraiński), Andrea de Carlo i Claudio Salmeri
(włoski).
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Pani Profesor Jolanty Tambor, która
poddała pomysł napisania tej książki, była jej pierwszą Czytelniczką i Recenzentką,
a poczynione przez nią celne uwagi i sugestie znacząco wpłynęły na ostateczny kształt
niniejszej publikacji.
Marcin Maciołek
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