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ɋɂɇɌȺɄɋɂɑɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɎȺɃɅȱȼ
ȾɈȼȱȾɄɂ ɍɄɊȺȲɇɈɆɈȼɇɈȽɈ ȼȺɊȱȺɇɌɍ
ɈɎȱɋɇɈȽɈ ɉȺɄȿɌɍ MICROSOFT OFFICE
ɉɒȿɆɂɋɅȺȼ ɘɁȼȱɄȿȼɂɑ
ȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȼɪɨɰɥɚɜ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɮɚɣɥɿɜ ɞɨɜɿɞɤɢ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ Microsoft OfÞce. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɪɟɱɟɧɶ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɦɨɠɧɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɫɥɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɞɚɥɶɧɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɿ ɩɪɢɫɭɞɤɢ, ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ʀɯɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ (ɛɭɥɨ ɜɜɿɦɤɧɟɧɨ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ ɿ ɩɨɞ.); ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɦɟɬɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ. Ɏɚɣɥɢ ɞɨɜɿɞɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ (ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿ ɡ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ) ɿ ɩɢɬɚɥɶɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ.

THE SYNTACTIC STRUCTURE OF HELP FILES
OF THE UKRAINIAN VERSION OF MICROSOFT OFFICE SOFTWARE
PRZEMYSàAW JÓħWIKIEWICZ
University of Wroclaw, Wroclaw — Poland
ABSTRACT. The paper presents the syntactic structure of help Þles of the Ukrainian version of Microsoft OfÞce software. The sentence centres are usually predicate words ɦɨɠɧɚ,
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɫɥɿɞ, modal predicates, impersonal constructions -ɧɨ, -ɬɨ, including their complex
forms (ɛɭɥɨ ɜɜɿɦɤɧɟɧɨ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ); very frequent
are clauses of purpose and conditional clauses. Help Þles are also characterised by a magnitude of compound-complex sentences (also including the imperative forms), questions and
structures which contain salutations.

J

ednym z dwóch (obok serii systemów operacyjnych Windows) ßagowych produktów korporacji Microsoft jest linia aplikacji biurowych Microsoft OfÞce. Choü
pierwszą wersjĊ tego oprogramowania dedykowaną na platformĊ Windows wydano juĪ w sierpniu 1992 r., to produkt przeznaczony dla odbiorcy ukraiĔskiego pojawiá siĊ dopiero dekadĊ póĨniej. 12 marca 2002 roku premierĊ miaáy oÞcjalne ukraiĔskojĊzyczne nakáadki dla programów MS Word 2002 i MS Outlook 2002 bĊdące czĊĞcią pakietów MS OfÞce XP Professional i MS OfÞce XP Small Business. Na początku 2004 r., a wiĊc kilka miesiĊcy po swej Ğwiatowej premierze, ukazaáa siĊ ukraiĔska
wersja pakietu MS OfÞce 20031, natomiast kolejne wydania produktów biurowych
1
UkraiĔskojĊzyczną nakáadkĊ LIP (ang. Language Interface Pack) naleĪaáo zainstalowaü na rosyjskojĊzycznej platformie systemu.
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koncernu (MSO 2007, MSO 2010, MSO 365, MSO 2013) byáy juĪ ukrainizowane
w miarĊ na bieĪąco2. Poziom ukrainizacji wersji tekstowej wspomnianych produktów
jest wyraĨnie zróĪnicowany — od peánych báĊdów, w wysokim stopniu zrusyÞkowanych pierwszych ukraiĔskojĊzycznych opracowaĔ produktu, po dobre w niemal kaĪdym aspekcie jĊzykowym najnowsze wersje oprogramowania.
Naturalnie i one nie są pozbawione usterek, jednakĪe to nie kwestia poprawnoĞci
przekáadu warstwy tekstowej oprogramowania serii Microsoft OfÞce na jĊzyk ukraiĔski jest przedmiotem rozwaĪaĔ w niniejszym artykule.
Celem proponowanego opracowania jest prezentacja najbardziej charakterystycznych dla ukraiĔskojĊzycznych plików pomocy3 pakietu OfÞce konstrukcji skáadniowych, struktur wystĊpujących czĊĞciej niĪ inne, stanowiących niejako ich znak
rozpoznawczy.
Opisywane Ĩródáo nie jest nazbyt „eksploatowane” przez jĊzykoznawców. Nieliczne opracowania dotyczą gáównie zagadnieĔ związanych z procesem przekáadu na
jĊzyk ukraiĔski poszczególnych struktur czy weryÞkacji ich poprawnoĞci jĊzykowej4
— autorzy rzadko skupiają siĊ na problematyce stricte skáadniowej5.
Wypada zaznaczyü, iĪ struktura skáadniowa tekstów z dziedziny informatyki
(a do nich zaliczają siĊ przecieĪ teksty plików pomocy pakietu OfÞce) jest znacznie
zróĪnicowana. Warunkiem decydującym jest tu Ĩródáo, z którego badany tekst siĊ
wywodzi. Inne bowiem w swej budowie bĊdą komunikaty okien dialogowych, inne
wskazówki zawarte w „helpach”, jeszcze inne informacje umieszczane w podrĊcznikach do informatyki czy tzw. „bibliach” uĪytkownika. Wspólnym mianownikiem dla
nich wszystkich jest sáownictwo informatyczne.
Pomijając teksty naukowe z dziedziny informatyki, których w jĊzyku ukraiĔskim jest stosunkowo niewiele (odznaczające siĊ wszystkimi cechami charakterystycznymi dla tego wáaĞnie rodzaju wypowiedzi, tzn. szerokim spectrum wykorzystywanej terminologii, obecnoĞcią zdaĔ záoĪonych, wysokim stopniem stechnicyzowania itd.), naleĪy zaznaczyü, iĪ rozbudowane struktury syntaktyczne zawierające
sáownictwo informatyczne wystĊpują w obrĊbie kilku zaledwie typów materiaáów
WiĊcej zob.: P. J ó Ĩ w i k i e w i c z , Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad
ukraiĔskim sáownictwem informatycznym, Wrocáaw 2013, s. 18–33.
3
Nazywanych przez informatyków, ale nie tylko przez nich „helpami”; pojĊcie to jest równieĪ
uĪywane w niniejszym tekĞcie.
4
Ⱦɢɜ.: Ȼ . Ɋ ɢ ɰ ɚ ɪ , Ɋ. Ɇ ɢ ɫ ɚ ɤ , Ɇɨɜɚ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɡɭɤɪɚʀɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪɦɢ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ, [ɜ:] „ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ»”,
ʋ 490, Ʌɶɜɿɜ 2003, ɫ. 17–24; Ɋ. Ɋ ɨ ɠ ɚ ɧ ɤ ɿ ɜ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ȼɨɪɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ [ɜ:] Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 8-ʀ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ. ɤɨɧɮ. „ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɋɥɨɜɨɋɜɿɬ 2004”, Ʌɶɜɿɜ 2004, ɫ. 12–17;
ȼ . ɉ . Ʉɭ ɛ ɚ ɣ ɱ ɭ ɤ , ȯ . ȼ . Ɇ ɟ ɣ ɧ ɚ ɪ ɨ ɜ ɢ ɱ , Ⱦɨ ɩɚɤɟɬɭ Windows Ukrainian Interface Pack, [ɜ:]
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_sem_WinUA.htm (ɞɨɫɬɭɩ 02.02.2012 ɪ.);
ɘ . Ʉ . Ɉ ɧ ɢ ɳ ɟ ɧ ɤɨ , ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɭɤɪɚʀɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ”, [ɜ:] „Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ, ɋɟɪɿɹ: ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ”, ɱ. 12, ɬ. 1, ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɑɟɪɤɚɫɢ 2008,
ɫ. 220–223 ɱɢ ɨɰɿɧɤɭ Ⱥ ɧ ɞɪ ɿɹ ɒɟɜɱɭ ɤɚ , ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɨɪɬɚɥɭ programy.com.ua, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ: http://programy.com.ua/reviews/ofÞce2k3ua.php (ɞɨɫɬɭɩ 13.08.2007 ɪ.).
5
P. J ó Ĩ w i k i e w i c z , UkraiĔskie formy bezosobowe na -ɧɨ/-ɬɨ a jĊzyk plików pomocy pakietu MS OfÞce 2003, [w:] „ĝwiat Sáowian w jĊzyku i kulturze VIII. JĊzykoznawstwo”, Szczecin 2007,
s. 99–108; P. J ó Ĩ w i k i e w i c z , UkraiĔskie rzeczowniki odczasownikowe na -ɧɧ(ɹ), -ɬɬ(ɹ) a pliki pomocy programu MS OfÞce 2003, [w:] „ĝwiat Sáowian w jĊzyku i kulturze IX JĊzykoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki jĊzyków sáowiaĔskich i innych jĊzyków europejskich”, pod red. Ewy Kom o ro w s k i ej i D o rot y Dz i a do s z , Szczecin 2008, s. 80–84; P. J ó Ĩ w i k i e w i c z , UkraiĔskie rzeczowniki odczasownikowe na -ɧɧ(ɹ), -ɬɬ(ɹ) – ich wystĊpowanie i funkcje syntaktyczne w tekĞcie plików
pomocy programu MS OfÞce 2003, [w:] „Slavica Wratislaviensia CL”, Wrocáaw 2009, s. 83–91.
2
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Ĩródáowych. Jednym z nich są wáaĞnie pliki pomocy oprogramowania serii Microsoft OfÞce.
JĊzyk nauk Ğcisáych odznacza siĊ lakonicznoĞcią, jednoznacznoĞcią, schematowoĞcią, wyrazistoĞcią; to cechy, którymi moĪna scharakteryzowaü niejeden tekst
z dziedziny matematyki, Þzyki, mechaniki czy, wreszcie, informatyki. JednakĪe,
co wydaje siĊ bardzo waĪne i co naleĪy tu szczególnie podkreĞliü, rola tekstów o charakterze informatycznym sprowadza siĊ niemal wyáącznie do zaproponowania odbiorcy pewnych rozwiązaĔ, które dotyczą okreĞlonego zagadnienia w obszarze omawianych problemów. Owe „propozycje” realizowane są na róĪne sposoby, aczkolwiek instruktaĪowoĞü poszczególnych realizacji jest tu nad wyraz widoczna. W takie
táo ewidentnie wpisują siĊ pliki pomocy wspomnianych aplikacji biurowych.
Zgromadzony na potrzeby niniejszej publikacji materiaá wyekscerpowano z plików pomocy zukrainizowanych komponentów pakietu Microsoft OfÞce róĪnych wersji. Przytaczane poniĪej przykáady są charakterystyczne dla „helpów” stanowiąc swoisty wyróĪnik poĞród innych struktur spotykanych w szeroko pojmowanej sferze IT.
W przeciwieĔstwie do nieskomplikowanej pod wzglĊdem skáadniowym struktury np. interfejsów programowych, teksty plików pomocy charakteryzują siĊ bogactwem konstrukcji, od zdaĔ pojedynczych po zdania wielokrotnie záoĪone.
Teksty o charakterze instruktaĪowym, zwáaszcza teksty dotyczące sfery IT
są doĞü specyÞczne. Ich cechą charakterystyczną jest to, iĪ obok zdaĔ oznajmujących informujących odbiorcĊ o zaistnieniu jakiegoĞ faktu w wirtualnym Ğwiecie, bardzo czĊsto funkcjonują w ich obrĊbie konstrukcje wskazujące na moĪliwoĞü, potrzebĊ, koniecznoĞü (lub brak takowych) wykonania danej czynnoĞci. Struktury te są elementem zarówno zdaĔ pojedynczych, jak i záoĪonych.
Po przeanalizowaniu wielu stron komunikatów skáadających siĊ na pliki pomocy róĪnych wersji pakietu OfÞce6 i wyodrĊbnieniu konstrukcji, które pojawiaáy siĊ
najczĊĞciej, doszedáem do nastĊpujących wniosków:
1. Na pliki Help pakietu OfÞce skáadają siĊ (co nie moĪe byü Īadnym zaskoczeniem) zdania pojedyncze dwuczáonowe z orzeczeniem wyraĪonym formą Þnitywną
czasownika, np.
(1) ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɨɜɚ ɪɟɡɟɪɜɧɚ ɤɨɩɿɹ ɡɚɦɿɧɹɽ ɧɚɹɜɧɭ.
(2) ɇɟ ɜɫɿ ɬɢɩɢ ɜɟɛ-ɩɚɩɨɤ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɨɲɭɤ ɿɡ Microsoft OfÞce.
(3) ɉɚɧɟɥɶ ɦɨɜɢ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɿ ɟɤɪɚɧɚ.
(4) ɋɬɚɧ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɫɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft OfÞce.
2. Predykatywy typu ɦɨɠɧɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɫɥɿɞ wskazujące na hipotetyczną bądĨ
realną moĪliwoĞü zaistnienia jakiegoĞ faktu wspóátworzą orzeczenia w zdaniach pojedynczych jednoczáonowych opisywanych plików, np.
(5) Ɇɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ ɩɪɨɤɪɭɬɤɨɸ ɨɛɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ
ɩɨɲɭɤɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.
(6) ȼɟɛ-ɜɭɡɨɥ Microsoft OfÞce Online ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ ɛɪɚɭɡɟɪɚ.
(7) Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ Word ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɬɢ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ DOC.
(8) ɋɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɡɢɰɿɸ ɬɚɛɭɥɹɰɿʀ ɡ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɡɚ ɩɪɚɜɢɦ ɤɪɚɽɦ.
oraz gáównie nadrzĊdnikach zdaĔ záoĪonych, np.
(9) Ɇɨɠɧɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɤɪɭɱɭɜɚɬɢ ɨɛɢɞɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨɛ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɬɢ
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.
6
Aby uruchomiü opcjĊ przeglądu plików pomocy, naleĪy kliknąü zakáadkĊ Ⱦɨɜɿɞɤɚ w dowolnej
aplikacji pakietu OfÞce. W przypadku braku poáączenia z Internetem uruchomione zostaną zestawy podpowiedzi zawarte w zasobach systemowych; jeĞli poáączenie internetowe jest aktywne, uĪytkownik zostanie przekierowany na strony Microsoft OfÞce.
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(10) ɍ ɰɟ ɩɨɥɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ.
(11) ɓɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɧɨɫɤɚɯ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɚɛɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɟɛ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
(12) ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɚɥɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɜɦɿɫɬɭ ɣ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ.
(13) ɓɨɛ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɮɚɣɥ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɚɤɪɨɫɢ ɡɦɿɧɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ VBE, ɫɥɿɞ ɹɤɢɦɫɶ ɱɢɧɨɦ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɚɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɭ ɜɿɤɧɿ Microsoft Word.
(14) Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ Word ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɫɥɿɞ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ.
3. MoĪliwoĞü/brak moĪliwoĞci zaistnienia danego stanu, wykonania pewnych
czynnoĞci przejawia siĊ w konstrukcjach z orzeczeniem modalnym w:
- zdaniach pojedynczych dwuczáonowych, np.
(15) ɉɨɦɿɱɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ Microsoft
Outlook ɬɚ ɩɨɪɚɞɢ.
(16) ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭ ɦɨɠɟ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɩɨɲɤɨɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ.
(17) Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɢɧɬɟɪɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɤɪɚʀɜ ɚɪɤɭɲɚ.
(18) ɍ Microsoft Windows ɿɦɟɧɚ ɮɚɣɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ
- zdaniach záoĪonych, np.:
(19) ɓɨɛ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɳɨɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɭ ɭɝɨɞɭ OfÞce 2003.
(20) ȼɟɛ-ɜɭɡɨɥ Microsoft OfÞce Online ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ OfÞce.
(21) Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ
ɜɢɧɢɤɥɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɜɦɿɥɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɪɟɽɫɬɪɭ.
(22) əɤɳɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ,
ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɤɧɨɩɨɤ.
4. Dla informatycznych tekstów instruktaĪowych, do których zaliczają siĊ pliki
pomocy, bardzo charakterystyczne jest równieĪ wystĊpowanie konstrukcji bezosobowych z uĪyciem form na -ɧɨ, -ɬɨ7. Funkcjonowanie tego typu form w analizowanym materiale jest spowodowane faktem, iĪ wiele komunikatów obecnych np. w plikach pomocy odnosi siĊ do sytuacji, w których niemoĪliwe jest okreĞlenie agensa,
albo teĪ „wykonawcą” danej czynnoĞci jest program czy teĪ jego element skáadowy.
ObecnoĞü form bezosobowych w zdaniach pojedynczych jest raczej incydentalna, np.
(23) ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ.
(24) ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɤɪɨɦɨɜɢ ɜɢɦɤɧɟɧɨ.
(25) Ⱦɚɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Microsoft
Word ɞɨ Microsoft Access.WystĊpują one przede wszystkim w zdaniach záoĪonych
czy wielokrotnie záoĪonych, np.
(26) əɤɳɨ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ Microsoft OfÞce 2003 ɚɛɨ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɜɟɪɫɿɣ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɰɟɣ ɜɦɿɫɬ.
(27) ɐɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɫɿ ɞɨɞɚɬɤɢ Microsoft OfÞce, ɚɥɟ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɫɢɥɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ.
(28) Ʉɨɥɢ ɡɚɩɢɫ ɦɚɤɪɨɫɭ ɜɢɦɤɧɟɧɨ, ɟɥɟɦɟɧɬ ɁȺɉ ɦɚɽ ɛɥɿɞɢɣ ɤɨɥɿɪ.
7
Zob.: P. J ó Ĩ w i k i e w i c z , UkraiĔskie formy bezosobowe na -ɧɨ / -ɬɨ a jĊzyk plików pomocy pakietu MS OfÞce 2003, [w:] „ĝwiat Sáowian w jĊzyku i kulturze VIII. JĊzykoznawstwo”, Szczecin
2007, s. 99–108.
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(29) ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɢɫɤɭ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɨ, ɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ALT+ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɚ ɥɿɬɟɪɚ ɜ ɧɚɡɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ.
(30) ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ, ɳɨ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɣɧɨɜɿɲɭ ɜɟɪɫɿɸ
ɚɧɬɢɜɿɪɭɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.
Cechą charakterystyczną ukraiĔskich bezosobników jest to, Īe mogą one wchodziü w relacje z formami Þnitywnymi czasownika ɛɭɬɢ, wskazując tym samym na
moĪliwoĞü zaistnienia danej czynnoĞci w przyszáoĞci bądĨ potwierdzając, iĪ dana
czynnoĞü miaáa miejsce w przeszáoĞci. Tak jak ma to miejsce w wypadku „autonomicznych” form bezosobników, tu takĪe nieznany jest wykonawca czynnoĞci. Formy te w analizowanym materiale wystĊpowaáy niemal wyáącznie w zdaniach polipredykatywnych, np.
(31) ɉɟɪɟɞ ɜɬɪɚɬɨɸ ɮɚɣɥɭ ɛɭɥɨ ɜɜɿɦɤɧɟɧɨ ɪɟɠɢɦ ɚɜɬɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɣ ɮɚɣɥ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ.
(32) əɤɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɮɚɣɥ, ɤɥɚɰɧɿɬɶ ɣɨɝɨ ɳɟ ɪɚɡ, ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ ɤɥɚɜɿɲɭ CTRL.
(33) ɉɿɫɥɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɤɥɚɰɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɧɚɱɤɚ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ Microsoft OfÞce
ɛɭɞɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ.
(34) ɉɟɪɟɣɦɟɧɭɣɬɟ ɜɫɿ ɮɚɣɥɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɟ ɡɧɚɣɞɟɧɨ.
(35) əɤɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲ CTRL+B ɧɨɜɿɣ ɤɨɦɚɧɞɿ ɚɛɨ ɿɧɲɨɦɭ
ɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɬɨ ʀɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɞɨɬɢ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲ.
WĞród analizowanego materiaáu incydentalnie wystĊpowaáy równieĪ zdania,
w których bezosobowoĞü wyraĪana byáa jednoczeĞnie formami przeszáymi, jak
i przyszáymi, np. w zdaniu:
(36) Ɉɞɧɚɤ ɩɚɪɨɥɶ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɛɭɞɟ ɜɬɪɚɱɟɧɨ.
W jĊzyku ukraiĔskim formy bezosobowe na -ɧɨ, -ɬɨ wchodzą w skáad orzeczeĔ,
których elementem są czasowniki modalne. Struktury tego typu wystĊpują równieĪ
w zebranym materiale faktograÞcznym, np.
(37) ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɮɨɪɦɚɬɨɜɚɧɨ
ɧɚɜɿɬɶ ɬɿ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɢ URL ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɪɨɛɿɥɢ.
(38) Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɚɧɿɲɢɯ ɜɟɪɫɿɹɯ Microsoft Word ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɰɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɡɚɦɿɧɟɧɨ ɧɚ ɬɚɤɟ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ.
(39) ɓɨɛ ɩɚɧɟɥɶ Ɇɨʀ ɚɞɪɟɫɢ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɚɫɹ ɭ ɜɿɤɧɿ ȼɫɬɚɜɤɚ ɦɚɥɸɧɤɚ, ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.
(40) ɓɨɛ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɮɿɥɶɦ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ Microsoft Word, ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɦɚɽ
ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɦɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Media Player — ɞɨɞɚɬɨɤ Microsoft Windows, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɜɭɤ, ɜɿɞɟɨ ɬɚ
ɚɧɿɦɚɰɿɸ, ɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ ɡɜɭɤɨɜɨɸ ɤɚɪɬɨɸ.
5. Do niezwykle charakterystycznych konstrukcji, bĊdących niejako wykáadnikiem dla tekstów instruujących odbiorcĊ w danej kwestii czy skáaniających go do wykonania okreĞlonych czynnoĞci zaliczyü naleĪy zdania celowe i warunkowe, w których centra zdaĔ nadrzĊdnych stanowią czasowniki w formie trybu rozkazującego, np.
- zdania celowe:
(41) ɓɨɛ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟɫɹ ɪɨɡɤɪɢɜɧɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ
ɉɨɲɭɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɲɭɤɭ.
(42) ɓɨɛ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɪɚɞɭ, ɤɥɚɰɧɿɬɶ ɰɸ ɥɚɦɩɨɱɤɭ.
(43) ɍ ɦɟɧɸ Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɜɢɛɟɪɿɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ Ⱦɨɜɿɞɤɚ Microsoft <ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ>, ɳɨɛ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ Ⱦɨɜɿɞɤɚ <ɧɚɡɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ>.
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(44) ɓɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ ɬɚɤɿ ɞɿʀ.
(45) ɓɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɚɜɬɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɜɟɞɿɬɶ ɱɢɫɥɨ ɜ ɩɨɥɟ ɯɜɢɥɢɧ
ɧɚ ɜɤɥɚɞɰɿ Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɦɟɧɸ ɋɟɪɜɿɫ).
- zdania warunkowe:
(46) əɤɳɨ ɩɚɩɤɭ ɚɛɨ ɲɚɛɥɨɧ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ, ɡɧɨɜɭ ɡɚɩɭɫɬɿɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
(47) əɤɳɨ ɦɟɧɸ ɋɟɪɜɿɫ ɜɠɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɇɚɞɛɭɞɨɜɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɿ COM,
ɩɟɪɟɣɞɿɬɶ ɞɨ ɤɪɨɤɭ 6.
(48) əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɟɬɭ, ɜɫɬɚɜɬɟ ʀʀ ɜ ɞɢɫɤɨɜɨɞ.
(49) əɤɳɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɦɟɪɟɠɿ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ,
ɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɦɟɪɟɠɿ.
(50) əɤɳɨ ɮɚɣɥ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɜɢɞɚɥɿɬɶ ɿɡ ɞɢɫɤɚ
ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɚɣɥɢ ɚɛɨ ɞɨɞɚɣɬɟ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɿɧɲɢɣ ɞɢɫɤ.
Zdecydowanie rzadziej napotkaü moĪna zdania warunkowe, w których orzeczenie w zdaniach nadrzĊdnych wystĊpowaáoby w innej formie — bezosobników, form
Þnitywnych, predykatywów, form modalnych, imiennych itd., np.
(51) Ɇɢɬɬɽɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ,
ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ ɫɦɚɪɬ-ɬɟɝ «ȱɦɟɧɚ» ɧɟ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣ ɫɬɚɧ.
(52) əɤɳɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɛɭɮɟɪ ɨɛɦɿɧɭ Microsoft OfÞce ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɞɚɱ ɨɞɧɨɝɨ
ɞɨɞɚɬɤɚ Microsoft OfÞce, ɣɨɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɿɧɲɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ Microsoft OfÞce.
(53) əɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɮɚɣɥɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɜɢɞɚɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɜɬɪɚɬɨɸ ɭɫɿɯ ɧɟɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɡɦɿɧ.
(54) əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɞɥɹ ɭɦɨɜɢ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɤɧɨɩɤɚ Ⱦɨɞɚɬɢ ɛɭɞɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ.
(55) əɤɳɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɮɚɣɥ Microsoft Excel ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ
ɜɿɤɧɿ ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ Microsoft Word, Microsoft OfÞce ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ Word.
(56) əɤɳɨ ɜɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɟɤɪɚɧ, ɞɟɹɤɿ ɤɧɨɩɤɢ ɩɚɧɟɥɿ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ.
(57) əɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɤɪɨɮɨɧ ɛɭɞɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɪɭɲɟɧɨ, ɣɨɝɨ ɫɥɿɞ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.
6. Jednym z wyróĪników tekstów z dziedziny IT jest obecnoĞü form nakazowych wchodzących w skáad zdaĔ wielokrotnie záoĪonych, np.
(58) ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹ, ɳɨ ɜɢ ɩɪɚɰɸɽɬɟ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ, ɹɤɢɣ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
(59) ȼɢɛɟɪɿɬɶ Visual Basic ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɤɥɚɰɧɿɬɶ ɫɬɪɿɥɤɭ ɧɚɩɪɨɬɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɛɟɪɿɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬ Ɂɚɩɭɫɤɚɬɢ ɡ ɦɨɝɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ.
(60) ɉɨɱɧɿɬɶ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɢɯɨɦɭ ɞɨɜɤɿɥɥɿ, ɳɨɛ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ ɫɩɪɢɣɦɚɜ ɜɚɲɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɫɬɨɪɨɧɧɿ ɡɜɭɤɢ, ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɣ ɦɿɤɪɨɮɨɧ ɛɥɢɠɧɶɨʀ ɞɿʀ.
(61) ɍ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɜɿɤɧɿ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɥɭɠɛ ɩɟɪɟɜɿɪɬɟ, ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɩɪɚɩɨɪɟɰɶ ɉɨɤɚɡɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡ ɜɟɛ-ɜɭɡɥɚ Microsoft OfÞce Online, ɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɿɬɶ ɩɪɚɩɨɪɰɿ ɞɥɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɡ ɦɟɪɟɠɿ.
(62) ɍ ɦɟɧɸ Ɏɨɪɦɚɬ ɜɢɛɟɪɿɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɢɩɭ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ
ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ⱥɜɬɨɮɿɝɭɪɚ, ɉɨɥɨɬɧɨ ɚɛɨ Ɇɚɥɸɧɨɤ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɤɪɢɣɬɟ
ɜɤɥɚɞɤɭ Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ.
7. Do elementów wyróĪniających badany materiaá faktograÞczny naleĪą takĪe
zdania pytające, których funkcje nie ograniczają siĊ jedynie do wprowadzenia ko-
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lejnych partii tekstu, to równieĪ tytuáy poszczególnych podrozdziaáów omawianego
materiaáu. Z punktu widzenia komunikacji są one bezpoĞrednim zwrotem do odbiorcy, czĊĞcią skáadową swoistego dialogu na linii komputer — uĪytkownik, np.
(63) ɓɨ ɦɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɰɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ?
(64) ɑɨɦɭ ɣ ɤɨɥɢ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ?
(65) Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɦɨɠɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ Microsoft OfÞce Document Imaging?
(66) ɑɢ ɛɭɥɢ ɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɧɿ?
(67) ɓɨ ɜɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ɡɪɨɛɢɬɢ?
(68) ȼɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɚɛɨ ɜɢ ɦɚɽɬɟ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ?
(69) Ɇɚɽɬɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ OfÞce?
(70) ȼɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ?
(71) Ɍɨ ɠ ɹɤɿ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ OfÞce ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿ ɝɪɭɩɢ ɳɟ
ɤɨɪɢɫɧɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɜɚɫ?
(72) ɑɢ ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ?
Warto dodaü, Īe temu szczególnemu sposobowi „komunikowania siĊ” programu
z odbiorcą, stwarzaniu wraĪenia kontaktu bezpoĞredniego, udzielaniu „dobrych rad”
towarzyszy czĊste wystĊpowanie form grzecznoĞciowych i specyÞczna, dostosowana do takiej sytuacji budowa zdaĔ, np.
(73) əɤɳɨ ɧɚ ɜɫɿ ɰɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢ ɞɚɽɬɟ ɫɬɜɟɪɞɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ɜɚɦ ɫɸɞɢ - ɩɨɞɢɜɿɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ OfÞce.
(74) ɉɚɤɟɬ Microsoft® OfÞce System ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɞɚɞɭɬɶ
ɜɚɦ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
(75) ɇɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɛɭɥɚ ɡɪɭɱɧɿɲɨɸ ɞɥɹ ɜɚɫ.
(76) ȼɢ ɡɚɨɳɚɞɢɬɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ, ɹɤɳɨ ɜɢɛɟɪɟɬɟ ɞɨɞɚɬɨɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ.
(77) Ɍɨ ɠ ɹɤɿ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ OfÞce ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿ ɝɪɭɩɢ ɳɟ
ɤɨɪɢɫɧɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɜɚɫ?
(78) əɤɳɨ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɢ ɩɥɚɧɭɽɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɨ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɹɪɥɢɤ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɨɥɿ Microsoft Windows.
(79) ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɜɚ ɫɜɿɬɢ — ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɰɿ.
(80) ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɡ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ),
ɜɢ ɦɚɽɬɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨɜɿɞɤɢ, ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɫɬɚɬɟɣ
ɿ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɚ ɜɭɡɥɿ Microsoft OfÞce Online ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ Microsoft OfÞce.
(81) ɉɪɨɬɟ, Windows XP ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚ DVD, ɬɨɦɭ ɜɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɥɹ DVD.
Pliki pomocy serii aplikacji biurowych Microsoft OfÞce są charakterystyczne
pod wieloma wzglĊdami. To nie tylko jedna z najbardziej rozbudowanych z punktu widzenia prezentowanych informacji struktur tekstowych w tego typu oprogramowaniu; to równieĪ tekst táumaczony na wiele jĊzyków Ğwiata, w tym, od nieco dáuĪej
niĪ dekady, na jĊzyk ukraiĔski.
Na marginesie naleĪy podkreĞliü, Īe ukraiĔskie táumaczenia „helpów” nie są
wolne od báĊdów. Stwierdzenie to dotyczy szczególnie pierwszych przekáadów opisywanych struktur. Kwestia ich poprawnoĞci byáa podnoszona nie tylko przez jĊzykoznawców, ale równieĪ uĪytkowników, którzy niejednokrotnie we wáasnym zakresie podejmowali siĊ roli táumaczy8.
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Struktura skáadniowa ukraiĔskiej wersji plików pomocy aplikacji Microsoft
OfÞce niewątpliwe odróĪnia siĊ od innych typów tekstów z dziedziny informatyki.
WĞród cech wybijających siĊ na pierwszy plan naleĪaáoby wymieniü te, które opisano w niniejszym tekĞcie, a wiĊc obecnoĞü zdaĔ wspóátworzonych przez predykatywy
typu ɦɨɠɧɚ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɫɥɿɞ, orzeczenia modalne, bezosobniki na -ɧɨ, -ɬɨ, w tym
ich formy záoĪone (ɛɭɥɨ ɜɜɿɦɤɧɟɧɨ, ɛɭɞɟ ɜɬɪɚɱɟɧɨ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ). Nie moĪna naturalnie pominąü konstrukcji, które pojawiają siĊ niezwykle czĊsto — zdaĔ celowych i warunkowych, zwáaszcza tych, w których
centrum nadrzĊdnika stanowią formy rozkazujące czasownika. Pliki pomocy wyróĪniają siĊ równieĪ mnogoĞcią zdaĔ wielokrotnie záoĪonych (wielu z formami rozkazującymi), zdaĔ pytających oraz konstrukcji, w których obecne są zwroty grzecznoĞciowe wspomagane odpowiednią leksyką i formami gramatycznymi (ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ
ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ; ɞɚɞɭɬɶ ɜɚɦ ɡɦɨɝɭ; ɜɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ itd.).
Pliki pomocy oprogramowania biurowego serii Microsoft OfÞce epatują wrĊcz
strukturami specyÞcznymi dla tekstów informatycznych. Omówione w proponowanym artykule konstrukcje stanowią czĊĞü z nich, zaĞ samo Ĩródáo ze wzglĊdu na swe
znaczenie i rolĊ, jaką peáni, warte jest dalszych badaĔ, nie tylko w zakresie skáadni
jĊzyka ukraiĔskiego.

