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1. Nie widziałam mojej przyjaciółki od paru ......................................... lat.

2. Bardzo mi na niej zależy, ale ......................................... nigdy jej tego nie powiem.

3. Co ......................................... u ciebie? Słyszałem, że zmieniasz pracę.

4. Kobiecie, ......................................... nawet najskromniejszej, zawsze sprawią radość nowe buty. 

5. Jest to  .........................................  kwestia bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie samolotu.

6. Rezultat jest .........................................  pozytywny, ale trudno go uznać za wystarczający.

7. Ten materiał został umieszczony .........................................  w celach informacyjnych.

Proszę wstawić w miejsce kropek modulanty z tabelki, zgodnie z podanym przykładem.
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Modulant to nieodmienna, znaczeniowo samodzielna część mowy, która pozostaje poza strukturą 
wypowiedzenia. To wyraz, którego usunięcie ze zdania nie spowoduje zmiany znaczenia wypowiedzi. 
Do tej klasy wyrazów zaliczamy partykuły oraz niektóre przysłówki. Modulant wskazuje stosunek 
mówiącego do wypowiadanej treści.
Ze względu na zastosowanie wyróżniamy:

•	 modulanty sytuujące: tylko, także, jeszcze, już, dopiero, właśnie, przeciwnie, zwłaszcza, przede 
wszystkim, szczególnie 

•	 modulanty waloryzujące: tak, nie, owszem, naprawdę, istotnie
•	 modulanty modalne - określające rodzaj postawy mówiącego wobec realności treści wypowiedzi

a) osądzające: na pewno, niezawodnie, może, pono, snadź, prawdopodobnie, podobno, chyba, niechybnie
b) pytające: czy, -li, no,
c) życzące: niech, niechby, oby, bodaj

•	 modulanty afektujące:  no, -że, raczej, nawet, aż, nareszcie, zresztą, koniecznie, przecież, 
przynajmniej, bynajmniej, na szczęście

•	 modulanty wprowadzające: na przykład, ewentualnie, mianowicie

i tak | niechby | wprawdzie | wyłącznie | nade wszystko | tam | ładnych

ładnych

1. Mój szef ......................................... mnie zdenerwował, że nie mam ochoty z nim więcej rozmawiać.

2. Szczerość jest ......................................... tym, na czym mi najbardziej zależy.

3. Za .........................................  pięćdziesiąt lat populacja Europy będzie mniej liczebna i starsza.

4. Handel ludźmi jest .........................................  najgorszą formą przestępczości.

5.  ........................................ , było to trudne do wyjaśnienia, ale udało się.

6. Kolega faworyzuje ......................................... ładniejsze kobiety.

7. W naszych debatach pojawiła się  ......................................... kwestia edukacji.

niespełna | owszem | co | między innymi | bodaj | tak | widać

A
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