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Кроссворд по предмету ""  на тему "Лiнгвiстика (укр.)"
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По горизонтали
3. Наука про походження слiв i виразiв
10. Особистiсть, яка здiйснює комунiкативний акт передчаi iнформацiї або сприймає й iнтерпретує її
12. Комунiкативна якiсть мови, що виражає iндивiдуальний лад почуттiв, переживань, настроїв, субєктивне ставлення особистостi до висловлюваного, уникання експресивного дисонансу
16. Наукова система запису мови, що вживається в мовознавствi i має на метi послiдовно вiдбити звуковий склад мови, чого часто не робить звичайна ортографiчна система
18. Наявнiсть у одного i того ж слова кiлькох повязаних мiж собою значень, що зазвичай виникають в результатi розвитку первiсного значення цього слова
24. Втрата словом лексичного значення

По вертикали
1. Iсторична послiдовнiсть розвитку окремих мовних явищ i розвиток системи мови в цiлому як предмет лiнгвiстичного вивчення
2. Роздiл мовознавства, що вивчає iдiоми
4. Особливий метод побудови iнформацiйних систем, що забезпечує прямий доступ до iнформацiї на пiдставi логiчного зв’язку мiж її блоками
5. Роздiл мовознавства, що вивчає звязки морфологiї i фонетики
6. Те ж, що двомовнiсть
7. Сукупнiсть мелодики, ритму, темпу, iнтенсивностi, акцентних буд, тембру i iнших просодичних елементiв мови
8. Iмена, по батьковi i прiзвища
9. Спосiб утворення форм слова i похiдних слiв механiчним приєднанням стандартних афiксiв до незмiнних основ або корiння
11. Наука про мову
13. Функцiональний стиль, закрiплений за засобами масової iнформацiї та характеризується установкою на вплив
14. Складноскорочене слово
15. Iнтонацiйне оформлення висловлювання
17. Утворення форм слова, що виражають несiнтаксiческiе категорiї
19. Пристосування тексту для недостатньо пiдготовлених читачiв
20. Текстово-дискурсивна категорiя, представлена суб’єктно-об’єктно-суб’єктною взаємодiєю адресанта й адресата на пiдставi знакового континууму тексту, iнтенцiй, стратегiй, тактик комунiкацiї та програми адресованостi повiдомлення тексту
21. Роздiл мовознавства, що мiстить вчення про форми словозмiни, про будову слiв, видах словосполучень i типах пропозицiй
22. Принцип залучення нової iнформацiї, отримання нових знань i створення нових позначень цих знань
23. Роздiл мовознавства, що вивчає лексику
25. Комунiкативна якiсть мови, що визначається iнформацiйним наповненням висловлюваного, вiдповiднiстю його темi повiдомлення

