Turinys

Pratarmė

/ 17

Rašyba ir fonetika

/ 18

0.1. Abėcėlė ir tarimas / 18
0.1.1. Balsiai  Las vocales / 19
0.1.2. Priebalsiai  Las consonantes

/ 20

0.2. Kirčiavimas  Acentuación / 28
0.2.1. Kuris balsis žodyje yra kirčiuotas?
0.2.2. Kada rašomas grafinis kirtis? / 30

/ 29

0.3. Skyrybos ženklai  Signos de puntuación

Gramatika

/ 33

/ 37

1. Veiksmažodis  El verbo

/ 37

1.1. Veiksmažodžio kategorijos / 38
		1.1.1. Nuosaka  Modo / 38
		1.1.2. Laikas  Tiempo / 38
		 1.1.3. Asmuo ir skaičius  Persona y número

/ 39

1.2. Veiksmažodžių tipologija / 40
		1.2.1. Veiksmo / būsenos  De acción / de estado / 40
		 1.2.2. Tranzityviniai / netranzityviniai  Transitivos / intransitivos
		 1.2.3. Nesangrąžiniai / sangrąžiniai  No reflexivos / reflexivos
			arba pronominales / 42
		1.2.4. Veikslas  Aspecto verbal / 45

/ 41

1.3. Pagrindiniai veiksmažodžiai. Formos, reikšmė ir vartojimas
		1.3.1. Ser  Būti / 47
			A. Formos, laikai / 47
			B. Vartosena / 48
			 C. Kiti tipiniai sakiniai su veiksmažodžiu ser / 52
			D. Ser būtuosiuose laikuose / 53

/ 47
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		1.3.2. Estar  Būti / 54
			A. Formos, laikai / 55
			B. Vartosena / 56
			C. Estar būtuosiuose laikuose

/ 58

		1.3.3. Haber  Būti / 59
			A. Formos, laikai / 59
			B. Vartosena / 60
			C. Haber būtuosiuose laikuose.

/ 63

		1.3.4. Veiksmažodžių ser, estar ir haber skirtumas
			A. Ser / estar / 65
			B. Estar / haber / 71
			C. Ser / haber / 72
		1.3.5. Tener  Turėti / 74
			A. Formos, laikai / 74
			B. Vartosena / 75
			C. Tener būtuosiuose laikuose

/ 77

		1.3.6. Querer  Norėti, mylėti / 78
			A. Formos, laikai / 79
			B. Vartosena / 80
			C. Querer (norėti) būtuosiuose laikuose
		1.3.7. Poder  Galėti / 82
			A. Formos, laikai / 83
			B. Vartosena / 84
			C. Poder skirtinguose laikuose

/ 64

/ 82

/ 86

		1.3.8. Ir  Eiti, važiuoti. Ateities išraiška (ir a + bendratis) / 87
			A. Formos, laikai / 87
			B. Vartosena / 88
				a. Ir  Eiti, važiuoti / 88
				 b. Artimiausio būsimojo laiko išraiška (ir a + bendratis)
			C. Veiksmažodžio ir ypatybės laikų sistemoje / 92

/ 91

		1.3.9. Saber  Žinoti, mokėti, conocer  pažinti, susipažinti / 93
			A. Formos, laikai / 93
				a. Saber / 93
				b. Conocer / 94
			B. Vartosena / 95
			C. Veiksmažodžiai saber ir conocer būtuosiuose laikuose / 98

Tu r i n y s

1.3.10. Hacer  Daryti, veikti
			A. Formos, laikai / 99
			B. Vartosena / 100

/ 99

1.4. Veiksmažodžių asmenavimas

/ 104

		 1.4.11. Taisyklingieji ir netaisyklingieji veiksmažodžiai
		1.4.12. Laikai / 106
1.5. Tiesioginė nuosaka  Indicativo

/ 104

/ 107

		 1.5.1. Esamasis laikas  Presente de indicativo.
			Tęstinė forma (estoy + gerundijus) / 107
			A. Esamojo laiko daryba. Asmenavimas / 107
				I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 109
				II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares /
			B. Esamojo laiko vartosena / 119
			 C. Esamojo laiko tęstinės formos asmenavimas / 122
			 D. Esamojo laiko tęstinės formos vartosena / 123

112

		 1.5.2. Būtasis sudėtinis atliktinis laikas  Pretérito perfecto.
			Tęstinė forma (he estado + gerundijus) / 125
			A. Formos, asmenavimas / 125
			B. Būtojo pretérito perfecto laiko vartosena / 127
			C. Būtojo pretérito perfecto laiko tęstinės formos asmenavimas /
			D. Būtojo pretérito perfecto laiko tęstinės formos vartosena / 132

131

1.5.3. Būtasis kartinis laikas  Pretérito indefinido arba pretérito perfecto simple
ir tęstinė forma (estuve + gerundijus) / 132
			A. Būtojo kartinio laiko pretérito indefinido ir tęstinės formos
			asmenavimas / 133
				I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 133
				II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 136
				III. Būtojo pretérito indefinido laiko tęstinės formos asmenavimas / 139
			B. Būtojo kartinio laiko pretérito indefinido ir tęstinės formos vartosena / 139
1.5.4. Būtasis dažninis, nebaigtinis, aprašymo, įvykio konteksto laikas
pretérito imperfecto ir tęstinė forma (estaba + gerundijus) / 143
			A. Būtojo pretérito imperfecto laiko ir tęstinės formos asmenavimas /
				I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 143
				II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 144
				III. Būtojo laiko pretérito imperfecto tęstinė forma / 144
			B. Būtojo pretérito imperfecto laiko ir tęstinės formos vartosena / 145

143
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		 1.5.5. Būtųjų laikų perfecto, imperfecto ir indefinido sugretinimas
			ir skirtumai / 151
			A. Pretérito perfecto ≠ pretérito imperfecto / 152
			B. Pretérito indefinido ir perfecto ≠ pretérito imperfecto / 152
			 C. Pretérito perfecto ≠ pretérito indefinido / 155
		 1.5.6. Būtasis sudėtinis laikas  Pretérito pluscuamperfecto
				A. Formos, asmenavimas / 156
				B. Vartosena / 157

/ 156

1.5.7. Būsimasis laikas  Futuro imperfecto. Būsimasis sudėtinis laikas 
Futuro perfecto. Kitos ateities išraiškos / 160
			A. Būsimojo laiko futuro imperfecto asmenavimas / 160
				I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 160
				II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 160
			B. Būsimojo laiko futuro imperfecto vartosena / 162
			 C. Būsimojo sudėtinio laiko futuro perfecto asmenavimas / 164
			 D. Būsimojo sudėtinio laiko futuro perfecto vartosena / 164
			E. Kitos ateities išraiškos / 165
		 1.5.8. Sąlyginis (tariamosios nuosakos) laikas  Condicional simple.
			Sąlyginis sudėtinis laikas  Condicional compuesto / 168
			A. Sąlyginio laiko condicional simple veiksmažodžių asmenavimas / 169
				I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 169
				II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 170
			B. Sąlyginio laiko condicional simple vartosena / 171
			 C. Sąlyginio sudėtinio laiko condicional compuesto asmenavimas / 173
			 D. Sąlyginio sudėtinio laiko condicional compuesto vartosena / 174
1.6. Subjunktyvas (tariamoji nuosaka)  Subjuntivo.

	Formos ir vartosena

/ 175

		 1.6.1. Subjunktyvo esamamojo laiko presente de subjuntivo asmenavimas
			I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 176
			II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 177
1.6.2. Subjunktyvo būtojo sudėtinio atliktinio laiko pretérito perfecto
de subjuntivo asmenavimas / 182
1.6.3. Subjunktyvo būtojo laiko pretérito imperfecto de subjuntivo
asmenavimas / 183
			I. Taisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos regulares / 183
			II. Netaisyklingieji veiksmažodžiai  Verbos irregulares / 184

/ 176

Tu r i n y s

1.6.4. Subjunktyvo būtojo sudėtinio laiko pretérito pluscuamperfecto
de subjuntivo asmenavimas / 187
		 1.6.5. Subjunktyvo vartosena / 188
			A. Bendri subjunktyvo (ypač esamojo laiko) vartojimo atvejai / 189
B. Būtojo atliktinio pretérito perfecto de subjuntivo vartojimo atvejai
C. Būtojo pretérito imperfecto de subjuntivo laiko vartosena / 211
D. Būtojo sudėtinio pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
vartojimo atvejai / 218
1.7. Liepiamoji nuosaka  Imperativo. Kitos liepimo išraiškos
		
		

1.7.1. Liepiamosios nuosakos imperativo asmenavimas / 222
1.7.2. Liepiamosios nuosakos vartosena ir kitos liepimo išraiškos

/ 208

/ 222

/ 231

1.8. Laikų derinimas  Consecución de tiempos.

Laikų sistema: dabarties ir praeities lygmenys.
Netiesioginė kalba  Estilo indirecto / 232

		
		
		

1.8.1. Tiesioginės nuosakos laikų derinimas /
1.8.2. Subjunktyvo laikų derinimas / 240
1.8.3. Netiesioginė kalba estilo indirecto / 242

233

1.9. Neasmenuojamos veiksmažodžio formos: bendratis, dalyvis, gerundijus 

Formas impersonales del verbo: infinitivo, participio, gerundio

		1.9.1. Bendratis  Infinitivo / 244
			A. Forma / 244
			B. Vartosena / 245
			C. Sudėtinė bendratis  Infinitivo compuesto
		1.9.2. Dalyvis  Participio
			A. Forma / 249
			B. Vartosena / 250

/ 244

/ 247

/ 249

		1.9.3. Gerundijus  Gerundio / 252
			A. Forma / 252
			B. Vartosena / 253
			C. Sudėtinis gerundijus  Gerundio compuesto
1.10. Veiksmažodinės konstrukcijos  Perífrasis

/ 255
/ 255

		 1.10.1. Struktūra ir ypatybės / 255
		1.10.2. Klasifikacija / 258
			A. Veiksmažodinės konstrukcijos pagal veiksmo atlikimo būdą
			B. Modalinės veiksmažodinės konstrukcijos / 267

/ 258
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1.11. Kaitos veiksmažodžiai  Verbos de cambio

/ 268

		 1.11.1. Hacerse, volverse, convertirse, llegar a ser
			A. Hacerse, volverse / 270
			B. Convertirse en, llegar a ser / 272
		 1.11.2. Ponerse, quedarse / 273

/ 269

1.12. Veiksmažodis gustar „patikti“ ir kiti veiksmažodžiai naudininko

sakiniuose (Me, te, le… gusta / duele… „Man, tau, jam…
patinka / skauda…“) / 277

		1.12.1. Veiksmažodžiai gustar, encantar ir preferir / 278
			A. Veiksmažodis gustar „patikti“ ir sakinio struktūra / 279
			B. Veiksmažodis encantar „labai patikti, žavėti“ / 287
			C. Veiksmažodis preferir „labiau patikti, labiau mėgti“ / 288
1.12.2. Apetecer, aburrir, doler, importar, interesar, preocupar, alegrar, molestar,
poner nervioso… / 290
1.12.3. Me da pena „man gaila“, me da vergüenza „man gėda“,
me da rabia „man apmaudu“, me da pereza „tingiu“,
me da igual (lo mismo) „man tas pats“ / 293
1.12.4. Parecer „atrodyti“, venir / ir bien / mal „tikti / netikti“,
quedar bien / mal „tikti / netikti“, convenir „tikti, būti gerai“

/ 294

1.13. Sangrąžinė neveikiamoji rūšis  Pasiva refleja.

Veiksmažodžiai, kurių veiksnys yra ne asmuo.
Neveikiamoji rūšis  Voz pasiva perifrástica.
Beasmenės veiksmažodžių formos bei beasmeniai veiksmažodžiai 
Formas impersonales y verbos impersonales / 296

		

1.13.1. Sangrąžinė neveikiamoji rūšis  Pasiva refleja

/ 298

		

1.13.2. Veiksmažodžiai, kurių veiksnys yra ne asmuo

/ 301

		

1.13.3. Neveikiamoji rūšis (ser su dalyviu)  Voz pasiva

/ 302

		 1.13.4. Beasmenės veiksmažodinės formos  Formas impersonales / 304
			A. Gamtos reiškinius nusakantys veiksmažodžiai / 305
B. Beasmenė forma su se ir vienaskaitos trečiu asmeniu
(impersonal con se) / 306
			 C. Beasmenė forma daugiskaitos trečias asmuo be veiksnio / 309
D. Beasmenės formos vienaskaitos antras asmuo, uno su vienaskaitos
trečiuoju asmeniu / 310
			E. Kitos beasmenės formos ir veiksmažodžiai / 311

Tu r i n y s

2. Daiktavardis  El sustantivo

/ 313

2.1. Daiktavardžių klasifikacija
2.2. Giminė  Género

/ 314

/ 316

2.3. Skaičius  Número

/ 325

2.4. Daryba, dariniai. Priesagos, turinčios konotacinę reikšmę 

Apreciativos

/ 327

		2.4.1. Daryba / 327
2.4.2. Priesagos, turinčios konotacinę reikšmę  Apreciativos: diminutivos,
aumentativos, peyorativos / 329
2.5. Sintaksinės funkcijos  Funciones sintácticas

3. Būdvardis  El adjetivo
3.1. Giminė  Género

/ 331

/ 333

/ 334

3.2. Skaičius  Número

/ 335

3.3. Daryba, dariniai. Priesagos, turinčios konotacinę reikšmę 

Apreciativos

/ 336

		3.3.1. Daryba / 336
		 3.3.2. Priesagos, turinčios konotacinę reikšmę  Apreciativos

/ 338

3.4. Būdvardžio reikšmė. Tipologija: kokybiniai  calificativos,

apibūdinimas. Santykiniai  Relativos

/ 338

3.5. Būdvardžio funkcijos. Nežymimojo artikelio un, una vartojimas.

Būdvardinis junginys  Grupo adjetival.
Būdvardžio sudaiktavardėjimas / 340

		
		
		

3.5.1. Būdvardžio funkcijos / 340
3.5.2. Būdvardinis junginys / 342
3.5.3. Būdvardžio sudaiktavardėjimas. Artikelis lo su būdvardžiu

3.6. Būdvardžio pozicija. Sutrumpinamos būdvardžio formos
3.7. Būdvardžių laipsniavimas  Gradación del adjetivo
3.8. Būdvardžiai su ser ir estar

4. Artikeliai  Los artículos

/ 344
/ 345

/ 348

/ 351

/ 352

4.1. Artikelių formos. Žymimieji ir nežymimieji artikeliai
		 4.1.1. Žymimasis artikelis  Artículo determinado / 352
		 4.1.2. Nežymimasis artikelis  Artículo indeterminado / 353
4.2. Artikelių vartosena / 354
		 4.2.1. Tai kas žinoma, nežinoma, apibūdinama, apibendrinta

/ 352

/ 354
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4.2.2. Veiksmažodžio ser tarinio vardinė dalis (kalbant apie žmogų) /
		4.2.3. Veiksmažodžio tener tiesioginis papildinys / 358
		 4.2.4. Kasdienybė, daiktai, kūno dalys, drabužiai, vietos / 359
		 4.2.5. Žmonės (ne su veiksmažodžiu ser) / 362
		 4.2.6. Laiko išraiška / 363
		 4.2.7. Gamtos reiškiniai ir geografiniai pavadinimiai / 366
		 4.2.8. Abstraktūs daiktavardžiai / 367
		 4.2.9. Mokslo šakų pavadinimai / 368
		 4.2.10. Nesuskaičiuojami daiktavardžiai / 369
		 4.2.11. Prielinksniniuose junginiuose su de / 370
4.2.12. Derinamojo, nederinamojo pažyminio ir pažymimojo sakinio
apibūdinamas daiktavardis / 372
		4.2.13. Kiekis / 372
		4.2.14. Su todo, toda, todos, todas (visi) / 373
		 4.2.15. Kiti atvejai / 374
4.3. Artikelis lo / 376
		4.3.1. Lo su būdvardžiu / 376
		4.3.2. Lo su prieveiksmiu / 378
		4.3.3. Lo su santykiniu įvardžiu que
		4.3.4. Lo su prielinksniu de / 380

5. Įvardžiai  Los pronombres

356

/ 378

/ 380

5.1. Asmeniniai įvardžiai  Pronombres personales / 382
		5.1.1. Reikšmė / 385
		 5.1.2. Asmeninių įvardžių vardininko funkcija ir vartojimas

/ 386

5.1.3. Nekirčiuotų asmeninių (pronombres átonos ar clíticos) įvardžių
funkcija ir vartojimas / 389
			A. Formos ir vieta / 389
			B. Sangrąžiniai įvardžiai / 391
			 C. Asmeninių įvardžių galininkas / 394
			 D. Asmeninių įvardžių naudininkas / 399
		 5.1.4. Asmeniniai įvardžiai su prielinksniu
			A. Formos ir reikšmė / 405
			B. Vartojimas / 406
		

5.1.5. Asmeninių įvardžių dubliavimas

/ 405

/ 408

5.2. Savybiniai įvardžiai  Pronombres posesivos / 409
		 5.2.1. Būdvardiškieji savybiniai įvardžiai (mi, mis, tu, tus…) / 409
		 5.2.2. Daiktavardiškieji savybiniai įvardžiai (mío, -a -s, tuyo, -a, -s…)

/ 412

Tu r i n y s

5.3. Parodomieji įvardžiai  Pronombres demostrativos

/ 413

5.4. Neapibrėžiamieji įvardžiai  Pronombres indefinidos / 417
		 5.4.1. Algo, alguien, nada, nadie / 418
		 5.4.2. Algún, alguna, ningún, ninguna / 419
		 5.4.3. Alguno, alguna, ninguno, ninguna. Algunos, algunas / 420
		 5.4.4. Cualquiera, cualquier / 422
5.4.5. Otro kitas, los demás kiti, todo visas, varios keli, unos cuantos keli,
mucho daug, bastante pakankamai, poco mažai / 423
		 5.4.6. Cada uno, cada kiekvienas. Cierto tam tikras / 425
		 5.4.7. Neapibrėžiamosios aplinkybės išraiškos / 426
5.5. Santykiniai įvardžiai  Pronombres relativos / 427
		5.5.1. Formos / 428
5.5.2. Nuo pažymimojo žodžio (isp. antecedente) tiesiogiai priklausančių
santykinių įvardžių vartojimas / 428
			A. Įvardis nurodo asmenį / 429
			B. Įvardis nurodo daiktą (ne asmenį) / 430
		 5.5.3. Santykinių įvardžių be pažymimojo žodžio vartojimas / 431
5.5.4. Išskiriamieji santykiniai ir aiškinamieji pažymimieji sakiniai 
Oraciones relativas especificativas y explicativas / 433
		 5.5.5. Lo que / 434
		5.5.6. Cuyo / 434
		5.5.7. Donde / 435

6. Skaitvardžiai  Los numerales

/ 435

6.1. Kiekiniai  Cardinales / 436
		 6.1.1. Formos ir skaitvardžių junginiai
		6.1.2. Vartosena / 439
			A. Kiekis / 439
			B. Išskirtinumas ir eiliškumas / 440
6.2. Kelintiniai  Ordinales
		 6.2.1. Formos ir vartosena

/ 436

/ 441
/ 441

6.3. Laiko (valandų, mėnesio dienos, metų) išraiška
		 6.3.1. Valandų išraiška  Las horas / 444
			A. ¿Qué hora es? Kiek dabar valandų? / 445
			B. ¿A qué hora …? Kelintą valandą …? / 447
		 6.3.2. Mėnesio dienos išraiška  Los días del mes /
		 6.3.3. Metų išraiška  Los años / 448

/ 444

448
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7. Prielinksniai ir sudėtiniai prielinksniniai junginiai 

Preposiciones y locuciones preposicionales

/ 449

7.1. Prielinksniai. Veiksmažodžiai, reikalaujantys prielinksnio 

Verbos que rigen pronombre

/ 450

7.1.1. A / 451
7.1.2. De / 457
		7.1.3. En / 464
		 7.1.4. Con (conmigo su manimi, contigo su tavimi)
		7.1.5. Sin / 468
		7.1.6. Para / 469
		7.1.7. Por / 471
		 7.1.8. Desde, hasta, hacia, entre / 475
		 7.1.9. Ante, bajo, sobre, tras / 476
		7.1.10. Durante / 477
		 7.1.11. Mediante, según, excepto, salvo / 478
		7.1.12. Contra / 479
7.2. Sudėtiniai prielinksniai

/ 466

/ 480

8. Tiesioginių ir netiesioginių papildinių išraiška 

Complementos directo e indirecto.
Valdomas prielinksninis papildinys 
Complemento preposicional de régimen

/ 486

8.1. Tiesioginis papildinys / 487
8.1.1. Papildinio funkciją atliekantys daiktą (ne asmenį ar gyvūną) reiškiantys
daiktavardžiai / 487
		 8.1.2. Papildinio funkciją atliekantys asmenį reiškiantys daiktavardžiai / 489
8.1.3. Tiesioginio papildinio funkciją atliekantys nekirčiuoti
asmeniniai įvardžiai / 490
8.2. Veiksmažodžio valdomi tiesioginiai ir netiesioginiai papildiniai

(galininkas ir naudininkas) / 492
8.3. Valdomas prielinksninis papildinys

/ 494

9. Prieveiksmiai ir sudėtiniai prieveiksmiai 

Adverbios y locuciones adverbiales.
Aplinkybių išraiška  Complementos circunstanciales

/ 495

9.1. Prieveiksmiai ir sudėtiniai prieveiksmiai / 495
9.1.1. Kokybiniai prieveiksmiai  Adverbios calificativos o de cualidad
			A. Būdo prieveiksmiai  Adverbios de modo / 498
			B. Prieveiksmiai su priesaga ‑mente / 499

/ 498

Tu r i n y s

		
		
		

9.1.2. Vietos prieveiksmiai  Adverbios de lugar / 500
9.1.3. Laiko prieveiksmiai  Adverbios de tiempo / 501
9.1.4. Kiekio prieveiksmiai  Adverbios de cantidad / 505
9.1.5. Teigimo, neigimo, abejonės ir kiti prieveiksmiai  Adverbios de negación,
afirmación y duda / 508

9.2. Aplinkybės išraiška  Complementos circunstanciales / 510
		 9.2.1. Vietos ir krypties aplinkybės  Complementos de lugar y dirección / 511
		 9.2.2. Laiko aplinkybės  Complementos de tiempo / 512
			A. Kada?  ¿Cuándo (tiempo)? / 512
			B. Trukmė  Duración / 515
			C. Skirtumas tarp hace ir desde hace / 518
			D. Dažnumas  Frecuencia / 519
		 9.2.3. Būdo aplinkybė  Complemento de modo / 520
		 9.2.4. Įrankio aplinkybė  Complementos instrumental y de compañía / 521
9.2.5. Kitos aplinkybės: tikslo, priežasties  Complemento de finalidad,
complemento circunstancial de causa / 522

10. Klausimas  La interrogación.

Klausiamieji žodžiai  Los interrogativos

/ 523

10.1. Patvirtinamasis klausimas  Pregunta total

/ 523

10.2. Papildomasis klausimas  Pregunta parcial. Klausiamieji žodžiai 

Los interrogativos. Žodžių tvarka (veiksnio vieta) klausime

		

/ 525

10.2.1. Klausiamieji žodžiai  Los interrogativos / 525
10.2.2. Žodžių tvarka (veiksnio vieta) klausime. Netiesioginiai papildomieji
klausimai / 528

10.3. Dažniausiai užduodami klausimai

/ 528

11. Žodžių tvarka sakinyje  El orden de las palabras en la oración

/ 531

11.1. Pažyminio (būdvardžio) ir nederinamojo pažyminio (complemento

del nombre) vieta

/ 531

11.2. Nekirčiuotų asmeninių įvardžių vieta sakinyje
11.3. Veiksnys su klausiamaisiais žodžiais

/ 532

/ 533

11.4. Prieveiksmio vieta prie veiksmažodžio, būdvardžio

ir kito prieveiksmio / 533
11.5. Aplinkybės ir veiksnio vieta sakiniuose su netranzityviniais
veiksmažodžiais / 534
11.6. Veiksnio vieta sangrąžinės neveikiamosios rūšies sakiniuose

/ 535

15

16

A lfons o R as cón C ab a l l ero. I s p a n ų k a l b a

12. Laipsniavimas  Gradación. Aukštesnysis laipsnis  Comparativo de

superioridad (y de inferioridad). Lygybės išraiška  Igualdad.
Aukščiausiasis laipsnis  Superlativo / 535
12.1. Aukštesnysis laipsnis  Comparativo de superioridad

(y de inferioridad)

		
		
		
		

/ 536

12.1.1. Būdvardžių lyginamosios formos ir lyginamoji konstrukcija / 536
12.1.2. Prieveiksmio lyginamosios formos ir lyginamoji konstrukcija / 538
12.1.3. Daiktavardžio lyginamoji forma ir lyginamoji konstrukcija / 539
12.1.4. Veiksmažodžio lyginamosios formos ir konstrukcija / 539

12.2. Lygybės išraiška  Igualdad

/ 540

12.3. Aukščiausiasis laipsnis  Superlativo

/ 542

13. Sudėtiniai sakiniai  Oraciones compuestas.

Jungtukai  Conjunciones

/ 543

13.1. Sujungiamieji sakiniai  Oraciones coordinadas / 546
13.1.1. Sudedamieji  Copulativas / 546
		13.1.2. Skiriamieji  Disyuntivas / 547
		13.1.3. Priešpriešiniai  Adversativas (pero). Jungtukas sino /
		13.1.4. Paremiamieji  Consecutivas / 548

547

13.2. Prijungiamieji sakiniai  Oraciones subordinadas / 549
13.2.1. Aiškinamieji  Sustantivas arba completivas.
Jungtukai  Conjunciones / 549
		13.2.2. Pažymimieji  Adjetivas arba de relativo / 552
		13.2.3. Aplinkybės  Circunstanciales / 552
			A. Laiko aplinkybės sakiniai  Oraciones de tiempo / 553
			B. Vietos aplinkybės sakiniai  Oraciones de lugar / 557
			 C. Būdo aplinkybės sakiniai  Oraciones de modo / 558
			D. Priežasties sakiniai  Oraciones causales / 559
			E. Tikslo sakiniai  Oraciones finales / 560
			F. Sąlygos sakiniai  Oraciones condicionales / 560
			G. Nusakomieji sakiniai  Oraciones consecutivas / 563
			H. Nuolaidos sakiniai  Oraciones concesivas / 564

PRIEDAS

/ 566

I. Būtųjų laikų pagrindiniai vartojimo atvejai / 566
II. Visų laikų asmenavimas ir neasmenuojamos formos / 568
Veiksmažodžiai su rašybos pakitimais ir netaisyklingieji veiksmažodžiai

/ 595

