
Bezokolicznik

I Czasownik nazywa czynnoíct, np. roBopr4rt (mówié), ørparb (graé), umata (czytaé) lub stany, nP.

Meqrarb (marzyó), cnarc (spat), crofiTb (staó), cv$erb (siedzieé), nexaTb (lezeé).

I Czynno|ci (stany) mog4byé wyl<onywane przez jedn4lub kill<a osób, dlatego czasownil<i maj4 formç
osoby í liczby. Czynnoéci (stany) mog4 byé wyl<onywane w ró2nym czaste, dlatego czasownil<i maj4
tal<ze formy czasu; teraíniejszego (np. oHa roBopr4r), przeszlego (np. n vevrana) i pra¡szlego (np.
ff no.qyMaþ, F óyay ørparu).

I W jçzyku rosyjsl<im (podobnie jal<w jçzyku polsl<im) istnieje nieodmienna nieolcreSlonaformacza-
sown i l<a nazry an a bezokolicznikiem.
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I Bezokolicznik - to nieodmienna nieokreélona forma czasownika, która oznacza czynnoéé lub stan,
ale nie okre6la ani czasu, ani osoby, ani liczby.
¡ Bezokolicznil< odpowiada na pytania: qro .qenarb? (co robií?) lub qro c.qenaru? (co zrobió?)1).

¡ Bezokolicznil< zazwyczil zal<oriczony jest na -Tb, -TH, -r.tb.

n Przy tworzeniu uw. czasownil<ów zwrotnych do bezol<olicznika dodajemy partyl<utç -cn lub -cu.

Parrykutç -cn dodajemy po spótgtosce, np. ynuróarucF. Partykutç -cr dodajemy po samoglosce,
np. nacrnCb.

1 ) Na temat u2ycia bezokoli cznika zo6. rozdzial 14
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Mo¡oAas aKTpilca roBopl,rr l43BecrHoMy
axrëpy:
- H yxe åaBHo Meqrana oó eroñ ponr.

Ho xax ronbKo no.qyuaþ, qro óygy
lrpaTb c BaMø, oT cTpaxa He 3HaK),
qTo.qenaTb.

- F roxe.

lJ. Podk""3l bezokoliczniki. 1.4, po¿L""él tylko te pytania, na które
odpowiada bezokolicznik.

Cqnranxa (wyliczanka)

Kax xopouro yMerb qøraru!

He na4o K MaMe npHcraBarb, (tu: mçczyí, nudzió)

He Ha.qo gBarb, He Ha.qo )K.qarb,

14 MOIKHO BSFTb 14 npOLløTaTb.

1, ulro eul .qe¡aere?
2. 9ro on ,qenaer?
3. 9ro Ae¡ar¡?
4. Llro onø Aenarcr?
5. Hro ru cÄenan?
6. 9ro cAe¡aru?
7. t-lro ona c¿enana?
8. 9ro oHa cAe¡aer?1,2. Wrk.¿ bezokoliczniki i uzupelnij okienka.

W razie trudnoóci skorzystaj ze slownika.

1. uoqu

2. ¡equ
3. Aoqu
4- nncar¿

5. yvøru
6. paÄocrs
7. roctu
8. Hecrø

l.l. wplr. brakujqce litery.

CoEer .qnn rsyqaþu¡Hx HHocrpaxxuú nsux

'-lroóur xopor.ro sHa_ FsbrK, HylKHo yqil_ ero

xaxAuü,qeuu. Heoóxo,qøMo ncnorb3oBa_
coBpeMeHHyþ TexHøKy: Br4.qeo, varnøroQon,

TeneBøgop, KoMnblorep. Ha.qo cnyu.la_, qhra_,
nøca_. OqeHs BalKHo roBopr4_ Ha

r4HocrpaHHoM HgbrKe. Bce ouróxø Ha.qo

øcnpaBnn . elroóu øsyqa_ FsbrK, HylKHo

}KETAHøE 3HA ETO,

bezokolicznil<i

1.3. wpir. partykulç -cslub -cr.

1. yvøru_
2. sannttatt_
3. óosrs_
4. npolnu-

5. nacrø_
6. vurrr_
7. necl'u-
8. xynaru_
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ll gon*oE donr¡c' - B rec He xo,q,rb.
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