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• [orth="armata"]: 76 wyników 

• [translit="ármatá"]: 11 wyników 

• [base="armata"]: 985 wyników 

 

Dwie postaci segmentu  
i forma podstawowa 



 

• [(orth="armata")&!foreign=".+"&!pos="xxx"]: 
60 wyników 

• [orth="armata"&foreign="la"]: 16 wyników 

Segmenty obce 



 

• [orth="hetman"]: 14 wyników 

• [orth_lc="hetman"]: 54 wyniki 

• [translit="[Hh]etman"]: 53 wyniki 

 

Wielkie i małe litery 



 

• Wszystkie teksty: 

• [translit="affekt"]: 119 wyników 

• [translit="afekt"]: 148 wyników 

• Tylko teksty oryginalne 

• [translit="affekt"]: 103 wyniki 

• [translit="afekt"]: 9 wyników 

Ograniczanie wyników 



 

• graficzne 

[translit="[aá]rm[aá]t[aá]"] 

• fonetyczne 

[base="źrz?ódło"] 

• rodzajowe 

[base="(larm|larma|larmo)"] 

 

Warianty 



 

• [base="arcy.*" & pos="adj"] 

Drugi arcyzbawienny, żeby Ministrowie nie byli 
jako są; doziwotni. 

• [(base="przy.*szy"&pos="adj"&!degree="com")] 

choć byli starzy i przytwardszy/ jednak 
pobaczywszy potrzebę/ żądali chrztu ś. z takim 
nabożeństwem że to było ku podziwieniu. 

Derywaty 



 

• [orth=".*ech" & pos="subst" & case="loc"] 

Bieg troisty pokazuje się w Komeciech 

• [degree="com|sup"&pos="pact|ppas"] 

miejsce bolątsze/ bo na niej ciężar wszytkiej 
nogi polega 

Formy fleksyjne 



 

• [orth="po"] [pos="adjb"] 

iżby jakie wymówki były między nimi lub po 
pijanu lub po trzywziu 

• [orth="(to|co)"] [pos="adj" & gender="f" & 
number="sg" & case="nom"] []{0,1} 
[orth="że"] 

Abowiem iż to pospolita/ że podobna podobnej 
się chwyta rzeczy 

Konstrukcje składniowe 



 
• Złożone formy fleksyjne 

[pos="fut"] within (<s/> containing [pos="inf"]) 

I będzieszli się dłużej z swego chwalić datku, Nie wątp, gosposiu, żeć 
go wrócę nazad z zadku. 

• Badania semantyczne 

[base="głos"] within (<p/> containing [base="dźwięk"]) 

7. Wszak i rzeczy nieżywe/ które dźwięk wydawają jako piszczałka 
albo Cytra; jeśliby różnego dźwięku nie wydawały/ jakoż poznano 
będzie co na piszczałce/ albo co na cytrze grają? 8. Abowiem jeśliby 
trąba niepewny głos dała/ któż się do boju gotować będzie? 

 

W obrębie zdania lub akapitu 



 

Błędy i wypaczenia 

czyli o zaskakujących wynikach wyszukiwania 



 
• Tam też przeniesiono Krucyfiks/ który mówił do Z  

[zeszyt:brev:pun]. Franciszka na początku 
nawrócenia jego.  

• jest też tam i zamek barzo spaniały 
[spanieć:ppraet:sg:nom:manim1:perf:aff]  

• Łaska niech będzie wam i po koj 
[koja:subst:pl:gen:f] / od Boga Ojca naszego 

• Bodaj mię raczej grubi osłowie słuchali, Niż 
[nizać:impt:sg:sec:imperf] by się miał ocierać mój 
głos o ich uszy, 

Wyrazy niepoświadczone  
w materiale z epoki 



 
• Otulę cię tą skórką i bedęć [bedęć:subst:sg:inst:f] 

śpiewała 

• To z tąd [tąd:subst:sg:gen:f], że znowu lunacje 
prędzej za czasem przypadałyby były na Niebie 

• Zawołam nań/ niech prosto ku mnie tu nadydzie 
[nadydzie:subst:sg:voc:manim1]. 

• Nie czekając siodła oklepci [oklepci: fin:sg:ter:perf] 
on wsiądzie/ Chociaż na bystrzejszy koń go nie 
pozbędzie. 

Wyrazy nieistniejące 



 
• Często na zawrót swej boleje głowy, Z białym 

łabędziem [łabędzi:adj:sg:inst:n:pos] brudne żeni 
sowy. 

• Teraźniejszych zaś zasług podział 
[podziać:praet:sg:m:perf], lubo punctualitate Placy 
laudabilis i ma zawsze in Votis w tym jednak 
uprzykrzone że na drobne okruszyny podzielony 

• O słuchaj Paniątko/ mać [mać:subst:sg:nom:f] on 
swojskie sztuki 

Złe interpretacje gramatyczne 



 

Dziękuję za uwagę 


