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Akcent i rytmika slowa rosyjskiego

W przeciwieóstwie do jçzyka polskiego, w którym przewaza akcent paroksyto-
niczny,w jçzyku rosyjskim nie ma akcentu stalego. Akcent jest ruchomy, co ozna-
cza, ze podczas nauki naleiy zachowaé. czujnoéé i éledzió, czy pada on na korîcu
wyra;e.), w érodku, czy na poczqtku. Kiedy poznajemy nowe slowa, powinniémy
odrazuzapamiçtai.wlaóciwy akcent, podobnie jakucz4c siç niemieckiego musimy
zapamiçtaé. rodzajniki der I die I das do ka2dego rzeczownika. Akcent w jçzyku
rosf skim odgrywa du24 rolç, poniewa2wpt¡rwa nie tylko nawymowç, ale równie2
na znaczenie .vqcrazv czy rozróznienie form gramatycznych.

Aby przywykn4é do tego, 2e akcent moù,epadac na dowolnq sylabç (nie tylko
na przedostatni4), nalezy pracowaó nad rytmikq slowa.

Cwiczenie na start

Przeczytaj na gtos modele rytmiczne wyrazów, przedhuùajqc vtyraínie tç sylabç,

która jest akcentowana.
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t2 Dopasuj slowa dwu- i trzysylabowe do modeli rytmicznych. przeczytaj z wla(;ci-
wym akcentem:

Cuapr$ón (smartfon), l,rerpó (metro), a6ci,pg (absurd), Ä/páx (glupiec),
Vlurepnér (Internet), Hanpvrmép (naprzylúad), ypó¡(pokraka), x.ipv4a(kura),
epyH4á (bzdura), uó¡a (moda), rpaHúqa (granica), ¡aróH (wagon), uafxa
(nauka), rpanrcáh (tramwaj), rr.lái'ra (mama), pásynl (rozum), c¡rsóx (synek),
anróíyc (autobus), 6arou (baton), rvrfsmra (muzyka).

Redukcja samoglosek o i a (áranre)

]ednym z podstawowych zjawisk w systemie fonetycznym jçzyka rosyjskiego jest
redukcja samogiosek. Zjawisko towi}zesiç nierozerwalniezakcentem w)/r'azowym,
czylivryroznianiem spoéród innych sylab okreélonej sylaby danego wyrazu, reali-
zowanym poprzez przedluù,enie czasu trwania tej sylaby. Mamy zatem w obrçbie
wyrazów sylaby akcentowane (yÄápHuür cror), oraz nieakcentowane (íesy¡âpu¡;rilt
cnor). Brzmienie samogloski zale2y od tego, czy znajduje siç w sylabie akcento-
wanej, czylí w tzw. silnej pozycji (cthm,nan nozngøa), czy nieakcentowanej, czyli
tzw. slabej pozycji (cnâ6an, toz,kqvn).

zasadnicze znaczenie ma tez miejsce danej sylaby nieakcentowanej w wyrazie
wzglçdem akcentu. Nale2y zatem wyroinit sylabç przedakcentowq i poakcentow?.
W sylabach tych moZe dochodzió wlaénie do redukcji iloéciowej (skrócenie dlu-
goéci samogloski) i jakoéciowej (zmiana brzmieniowych wlaéciwoé ci orazrniejsca
i sposobu artykulacji danej gloski).

wystçpujqce w jçzyku rosyjskim zjawisko nierozrozniania w wymowie glosek
o ianazywa siç akaniem (áxaHne). Innymi slowy, obie samogloski wymawiamy tak
samo - majq one identycznebrzmienie w sylabach nieakcentowanych. w silnejpozy-
cji samogloski o i a nie ulegaj4 redukcji i zachowuj4 swoje wlaéciwe, pelne brzmienie.

(wiczenie 1.

Porównaj brzmienie nieakcentowanego o z brzmieniem nieakcentowanego
a w pierwszej sylabie przed akcentem, po spóigloskach twardych. zwró(. uwagç,
2e w sylabie nieakcentowanej samogloska o ulega redukcji i wymawiana jest jako
krótkie a. Sluchaj ipowtarzaj za lektorem.
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eogá (woda)

xouruáp (koszmar)

ropá (góra)

noxá (na razie)
Horá (noga)

rposá (burza)

6azáp (bazar, targ)
zanâc (zapas)

napáp, (parada)

cauá (sama)

KasáH¡ (Kazait)
íparfur (1. brat, brachol2. ziomek)
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AocKá (1. deska 2. tablica) 6apáu (baran)
rpouá (écie2ka) craxáH (szklanka)
xocá (1. warkocz 2. kosa) crpauá (paústwo)

(wiczenie 2.

Porównaj brzmienie nieakcentowanego o z brzmieniem nieakcentowanego
a wpierwszej sylabie, czyliw naglosie wyrazu (a6conórHoe saqáno cxóna). zwróc
uwagç, 2e samogloska o ulega redukcji i wymawiana jest jako krótkie a. sluchaj
i powtarzaj za lektorem.

Moùnazauwaityé., i
oias4redukowan(

Cwiczenie 3.

Zwróé. uwagç na re
sylabç akcentowan¿
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nácnopr (paszpo
éror rópo4 (to m
ánrop (autor)
rónoc (gios)
copox (czterdzieé
rvr!,cop (1. émieci i

4órrop (1. doktor

frporur (rano, ranl
cáxap (cukier)
eánag (zachod)
naéro4 (metoda)

(wiczenie 4.

Zwróé uwagç na reduk
sylabç akcentowanE. Sl

J

xoporuó (dobrze)
rronoxó (mleko)
ruoroná4 (czekolad
nopouróx (proszek)

4ororóp (umowa)
cropoHá (strona)
pasronóp (rozmowe
oropó4 (ogród)
gorropá (lekarze, d<

ocrponá (*yrpy)
ropo4cróü (miejski)
a4norár (adwokat)
apouár (aromat)
íopoga (broda)
anocrpóQ (aposrrofl

," ¡ ' zwro(. uwagç, ze przyimek, jako niesamodzielna czçéé mowy, najczçéciej (choó
nie zawsze) nie ma wlasnego akcentu, lecz tworzy caloéé akcentowq z wyrazem,
który poprzedza.w niùej wymienionych przyl<ladach gloska o wymawiana jest
równieZ jako a. Przeczytaj wyraùenia przyimkowe, akcentujqc zaimki:

ouá (ona)

osHá (jedna)

orxás (odmowa)
opráu (organy)

o6uán (oszustwo)

o-nác (o nas)

o-rác (o was)

o-nrix (o nich)
o-róln o_cëlr (o tym i owym)

ar<ráyHr (konto)
asápr (hazard)

apá6 (Arab)
a6eáq (akapit)

a6cfpp, (absurd)

or-nác (od nas)

or-nác (od was)

or-nrfx (od nich)
o6-árou (o tym)

Wiçcej uwagi poéwiçcimy temu zagadnieniu na zajçciach #L3 i #ZL

'-:¡'- W poniåszym zestawieniu zilustrowano wszystkie moZliwe brzmienia samo-
glosek o i a, uzaleZnione od pozycji w wyrazie (stabej lub silnej). Wymowa
o i a w sylabach po akcencie i w sylabach niebezpoérednio przedakcentowych ró2ni
siç znacz|co od opisanych glosek w éwiczeniach r iz, co widaé w transkrypcji fone-
tycznej. |est to tzw, gloska szwa (rsna) - samogloska krótka, silnie zredukowana,
o brzmieniu pomiçdzy falyle], spotykana takiLe jçzyka angielskim, np. w slowie
Boston [bosten].

Wymowa samoglosek a i o w zale2noóci od pozycji w wyrazie
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MoLnazauwazyô2e wwyglosie wyrazu w otwartej sylabie nieakcentowanej, gloski
o i a s4 redukowane nieco slabiej. sylaba otwarta to sylaba koicz4casiç samoglosk4.

Cwiczenie 3.

zwróé uwagç na redukcjç glosek w sylabach poakcentowych. strzalk4 oznaczono
sylabç akcentowan4. Stuchaj ipowtarzaj za lektorem.
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2liwe brzmienia samo-

lub silnej). Wymowa
rzedakcentowych róZni

laé w transkrypcji fone-
ca, silnie zredukowana,

rgielskim, np. w slowie

nácnopr (paszport)

éror rópog (to miasto)
ánrop (autor)
rónoc (glos)

cópor (czterdzieéci)

rvrfcop (1. émieci 2. obraúlivne o policji: 
"psy'')

4óxrop (1, doktor,Iekarz2. dr hab.)
yrporø (rano, rankiem)
cáxap (cukier)

aánas (zachód)

uéro4 (metoda)

xopouró (dobrze)

uonoró (mleko)
moroná4 (czekolada)

nopouór (proszek)

4oronóp (umowa)
cropoHá (strona)

pasronóp (rozmowa)
oropó4 (ogród)

4orcropá (lekarze, doktorzy)
ocrponá (wyspy)

ropo4crórî (miejski)
a4noxár (adwokat)

apouár (aromat)
6opo4á (broda)

anocrpóS (apostrof)

uácnopra (paszportu)

éroro rópoga (tego miasta)
ánropa (autora)

rónoca (gtosu)

sínaxo (jabtoko)
6á6oqra (1. motyl2. muszka)
s4ópono (zdrowo)

4óporo (drogo)
sónoro (zloto)
róuHara (pokój)
¡írcrasra (nystawa)

no4ápor (prezent)

nan¡,îror (napój)
¡or éror! (o ten!)
co6ára (pies)

noró4a (pogoda)

4opóra (droga)

paíora (praca)

ropóna (krowa)
Haxógra (znaleziona r zecz, odkry cie, skarb)
noróuor (potomek)

¿

nogonponó4 (wodoci4g)

cronopogá (patelnia)

(wiczenie 4.

zwróé uwagç na redukcjg glosek w sylabach nieakcentowanych. strzalk4 oznaczono
sylabç akcentowanq. Sluchaj i powtarzaj za lektorem.
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(wiczenie 5.

Przeczytaj pary rzeczowników, zwracaj4c uwagç na akcent iznaczenie.

gou (dom) -+ goruá (domy) nórn (nogi, lm) ---+ Horá (noga)
copr (rodzaj) ---r coprá (rodzaje) ócrr (osy, Im) --+ ocá (osa)
ronn (tom) ---+ ron¡á (tomy) cócn¡r (sosny, lm) ---+ cocsá (sosna)
rog (rok) ---+ rogá (lata) rpósrr (burze, lm) ---+ rposá (burza)
nóesg (poci4g) -> noes,4á (pociqgi) róprr (góry, lm) -- ropá (góra)
Hórvrep (1. numer 2.pokój whotelu) -+ nógu (wod¡ lm) ---+ nogá (woda)

Houepá (1. numery 2. pokoje w hotelu)

Zadanie domowe

LPtzypisz podane wyruzy do modeli rytmicznych.Przeczytaj slowa, uwzglçdniaj4c
wlaéciwy akcent i zasady redukcji samoglosek.

nrí6op (wybór)
norvru¡óp (pomidor)
ra6ár (tytorî)
nriro¡Ho (wygodnie)

nonpóc (pytanie)

ornér (odpowiedí)

.{ó6poe yrpo! (Dzieú dobry!)
ruan¿náscxoe (szampan)

3¡opóno, 6parór! (Siema, ziomué! )

Orná4! (Czadl)
roporúruxa (kurdupel)
6opo¿á (broda)

ornú.rHo (éwietnie)

oxpána (ochrona)
uuóro (duåo)

ir,ropós (mróz)

Zajt

Wymowa rosyjskiej 
1

przedewszystkim o s
od polskiego I - bez t
miejsca artykulacji. 

J

koúcajçzykazgornyt

(wiczenie na start

Wypowiedz wyizolov
postaraj siç przeczytt
rosyjskim l.

Siedz

(wiczenie t.
Sluchaj i powtarzaj za .

nórøu (login)
¡óxxa (tyùka)
nópxa (lódka)
nórvxa (togika)
rarilr (limonka)
rá4uo (ok)
ranv (lunch)
nax (lakier)
nyr (cebula)

nyuá (ksiçzyc)
rúcruä (þsy)
ou¡láriu (online)

2. zapamiçtaj wszystkie nowe slowa wraz z wlaéciwym akcentem. Na nastçpnych
zajçciach lektor mo2e o nie zapytai..


