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Wstęp

Co łączy ortografi ę z wymową? 

Na pierwszy rzut oka  powiedzielibyśmy, że niewiele. No właśnie: w jednym wypad-
ku „rzucamy okiem” i zapamiętujemy (albo przynajmniej staramy się zapamiętać) to, jak 
się pisze jakiś wyraz albo formę wyrazową, w drugim słyszymy, jak ktoś coś powiedział 
i też staramy się to zapamiętać. Tak, ale tak ogólna rzecz, jak dążenie do zapamiętania 
czegoś w języku, dotyczy przecież także  sposobu odmiany czy użycia wyrazu w zdaniu, 
jego znaczenia i nacechowania stylowego. Więc to chyba nie o to chodzi w zadanym 
na początku pytaniu. 

Jest jeszcze coś innego, co łączy obie te dziedziny nauki o języku. Od razu po-
wiedzmy, że jest  to coś zewnętrznego, coś, co nie dotyczy samego języka, lecz pewnej 
– powiedzmy mądrze  – reakcji społecznej. 

Wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Pierwsza. Czytamy list (tradycyjny albo elektro-
niczny) od nowego znajomego, a w tym liście znajdujemy takie zapisy, jak:  „podłóżny”, 
„przejżałem”, „napewno”, „jaknajbardziej”, „język Angielski”, „widział byś”. Czy będzie 
to sprzyjało wyrobieniu sobie dobrego zdania o osobie, która tak pisze? Czy też – może 
nawet pochopnie – stwierdzimy, że ten ktoś  nieco zawiódł nasze oczekiwania, bo pisze 
nieortografi cznie. 

Sytuacja druga. Słuchamy wystąpienia osoby publicznej i docierają do nas formy: 
„kalicja”, ,,sużyć Polsce”, „polytyka”, „robiom”, „włancza”. I znowu: co sobie pomyślimy?
Chyba nie obdarzymy tego mówcy zaufaniem i stwierdzimy, żeśmy się na nim zawiedli.  

Teraz już chyba jest jasne. Ortografi ę z wymową łączy to, że nieznajomość zasad nimi 
rządzących, powodująca naruszanie powszechnie przyjętych zwyczajów i norm, w obu 
dziedzinach jest oceniana negatywnie, a nawet  bardzo negatywnie przez zdecydowaną 
większość  Polaków. Ktoś, kto pisze z błędami ortografi cznymi, a także ktoś, kto mówi 
niechlujnie i popełnia błędy w zakresie wymowy, nie jest w naszych oczach ani godny 
zaufania, ani sympatyczny. No bo jak można wierzyć komuś, kto nawet nie potrafi  po-
prawnie napisać czy wymawiać wyrazów... 

Można powiedzieć, że jest to osąd zbyt ostry, że może się zdarzyć osoba inteligentna 
i wiarygodna, która z jakichś powodów nie radzi sobie z ortografi ą albo ma takie wady 
wymowy, których zwalczyć nie potrafi . Można. Ale jednak są to sytuacje wyjątkowe, 
a znajomość pisowni i poprawna wymowa są tymi umiejętnościami,  które w zakresie 
posługiwania się językiem – zwłaszcza w sytuacjach publicznych – ceni się najwyżej.

Dlatego umiejętność poprawnego pisania i poprawnej wymowy trzeba stale ćwiczyć, 
bo przecież nikt się z nimi nie rodzi. 

Znakomicie pomaga w tym zestaw ćwiczeń, który mamy przed sobą. Zadania w 
nim zawarte są różnorodne, mają też różny stopień trudności. Ale mają też jedną cechę 
wspólną: są nienudne –  ciekawe, a czasem zabawne – i dostarczają sporej ilości wiedzy (to 
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365 ćwiczeń z pisowni i wymowy

w kluczu do nich, będącym minipodręcznikiem pisowni i wymowy). Ćwiczenia obejmują 
wszystkie kwestie ortografi czne i artykulacyjne, które są ważne dla współczesnej pol-
szczyzny. Autorki przekazują wiedzę w pełni aktualną, uwzględniają najnowsze ustale-
nia w zakresie ortografi i, przyjęte przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 
oraz najnowsze zalecenia w zakresie wymowy, dyskutowane na posiedzeniach Komisji 
Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. W ćwiczeniach sprawdza się ortografi ę
i wymowę zarówno nazw pospolitych, jak i nazw własnych – zwłaszcza obcych nazwisk 
i nazw geografi cznych. Pojawiają się w nich najnowsze wyrazy, dopiero od niedaw-
na obecne w polszczyźnie, ale jest również sporo wyrazów rzadziej używanych, które 
właśnie dlatego sprawiają kłopoty ortografi czne czy wymawianiowe.  

Wszystkie ćwiczenia są pouczające, ale jednocześnie bardzo zabawne; są wierszo-
wane i pisane prozą artystyczną dyktanda, a także  prześmieszne łamańce artykulacyjne. 
Materiał tu zawarty może być podstawą rozmaitych zabaw i gier językowych – tych ro-
bionych z kartką papieru i tych, które wymagają nagrań magnetofonowych. 

Do książki jest dołączona płyta CD zawierająca zarówno dyktanda, jak i ćwiczenia 
w zakresie wymowy. Jest to nieoceniona pomoc dla uczniów: dzięki zawartym na niej 
nagraniom mogą oni doskonalić swoją pisownię, a przede wszystkim – wymowę, ucząc 
się jej od mistrzyni – znanej dziennikarki, p. Bożeny Targosz, która użyczyła swego głosu 
i wzorcowo nagrała trudne fonetycznie i ortografi cznie teksty.

Już dawno udowodniono, że najlepszym sposobem opanowania zarówno pisowni, 
jak i wymowy jest stałe ich ćwiczenie. Ten zeszyt jest idealną pomocą w tym zakresie. 
Rozwiązując  pomieszczone w nim zadania – ćwiczmyż więc!

Andrzej Markowski 

Warszawa, 5 listopada 2007 r.
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Zasady zapisu wymowy

W niniejszym zbiorze ćwiczeń zostały przyjęte zasady zapisu wymowy obowiązujące 
w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny, a więc w szczególności: 

n  wymowa jest podawana w nawiasach kwadratowych 
n  do zapisu wymowy używane są litery alfabetu polskiego oraz znaki innych alfa-

betów, np.
ü [müsli]
à [à propos]
é [exposé] 
η [ewaηgelja] 

n  na ile to możliwe, w zapisie wymowy nie robi się odstępstw od zapisu ortografi -
cznego, a więc:

o  jeśli dwuznaki rz, ch, dż i in. oznaczają pojedyncze głoski, pisze się: 
[morze] 
[chata] 
[dżem]

o  jeśli dwuznaki rz, dż i in. oznaczają dwie głoski, rozdziela się je dywizem, np. 
[mar-znąć] 
[bud-żet]

o  jeśli zbitkę literową drz wymawia się jako dwie głoski, wymowę tę zapisuje się 
tymi samymi znakami, jednak rozdziela się je dywizem, np. 
drzewo [d-rzewo], nie: *[dżewo]
nozdrze [nozd-rze], nie: *[nozdże], nie: *[nożdże]

o  jeśli zbitkę literową drz wymawia się jako jedną głoskę, wymowę tę zapisuje się 
dwuznakiem [dż], np. 
drzwi [dżwi], nie: *[d-żwi]

o  wymowę liter ó, u oddaje się takimi samymi znakami, np. 
mówiliśmy [mówiliśmy]
rusza [rusza]

 n   zapis niepoprawnej wymowy jest poprzedzony informacją: nie: *,  np.
BN [be-en],  nie: *[ben]
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n  głoski półmiękkie zaznacza się przez rozdzielenie spółgłoski i samogłoski i dywizem, np.
sic! [s-ik], nie: *[sik], nie: *[s-ic]

n  dywizem oddziela się dyftongi (bądź sylaby zawierające dyftongi) od głosek je 
poprzedzających bądź następujących po nich, np. 
[eu-reka]
[cen-taur]

n  dywizami zaznacza się, że głoska i jest ośrodkiem sylaby – szczególnie gdy 
występuje w połączeniach podobnych do dyftongów i gdy zachodzi obawa, że 
litera i może być odczytana jak j, np. 
[bo-i-sko]
[kle-i-k]
[Ukra-i-na]

n  dywizami zaznacza się, że głoska u jest ośrodkiem sylaby – szczególnie gdy 
występuje w połączeniach podobnych do dyftongów i gdy zachodzi obawa, że 
litera u może być odczytana jak ł, np. 
[za-u-ważyć]
[na-u-ka]

n  dywizem zaznacza się podział wyrazu na sylaby, np. 
ce-lu-lo-id a. ce-lu-loid 

n  dywizem rozdziela się sąsiadujące takie same głoski, żeby zaznaczyć, że powinny 
być wymawiane oddzielnie, np. 
zaadresować [za-adresować], nie: *[zadresować]
nieelegancki [nie-elegancki], nie: *[nielegancki] 
feeria [fe-eria], nie: *[feria]

n  podział na sylaby jest zaznaczany tylko wtedy, gdy wymaga tego ćwiczenie

n  sylaby akcentowane są wyróżniane tustym drukiem (nie zawsze jednak wymaga to 
zastosowania nawiasu kwadratowego – zależy to od charakteru ćwiczenia), np. 
savor-vivre – [sawłar wiwr]
informatyka
abyśmy

n  sylaby, na które pada akcent poboczny, niekiedy (gdy wymaga tego charakter 
ćwiczenia) zaznaczone są pokreśleniem, np. 
[arcymistsz]
supersam 

Do wykonania niektórych ćwiczeń potrzebna jest znajomość alfabetu fonetycznego
– w poniższych tabelach podajemy zasady zapisu wymowy zgodne ze slawistycznym 
alfabetem fonetycznym. 
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Tabela nr 1 

JAK WYMAWIAĆ TO, CO ZAPISANE* 

Zapis w alfabecie 
ortografi cznym

Zapis w slawistycznym 
alfabecie fonetycznym 

a (matka) a [matka]

a (jajko) 
ai ̑ [i ̑ai ̑ko]
ä [i ̑äi ̑ko]

am (tramwaj) ą [trąvai ̑]

an (awans)
ą [avąs] 
aų̯ [avaų̯s] 

ą (idą)
ǫ  [idǫ ]
oų̯̯ [idoų̯̯]

ą (mąka) oη [moηηka]

b (baba) b [baba]

bi (biały) b’ [b’i ̑au̯y]

c (caryca) c [caryca]

ch (mech) χ (x) [meχ]

ch (klechda) γ [kleγda]

chi (machina) χ́ (χ ́ ,x́,x’) [maχ́ina]

ci (circa) c’ [c’irka]

ci (ciasto) ć [ćasto]

cz (czary) č [čary]

czi (mickiewicziana) č [m’ick’ev’iči ̑ana]

ć (ćma) ć [ćma]

d (dom) d [dom]

d (drzewo) d
̇
 [dd

̇ 
ževo]

di (dioda) d’ [d’i ̑oda]

dz (dzban)  [ban]

dzi (dzieło)  [eu̯o]

dź (dźwig)  [v’ik]

dż (dżdżownica)  [ovńica]

dżi (dżinsy)   [insy]

e (lewa) e [leva]

 *Celem tabeli jest przede wszystkim pokazanie różnych sposobów wymowy zapisów literowych; zesta-
wienie to nie rości sobie pretensji do miana pełnego, wyczerpującego opisu wymowy wszystkich możliwych 
w polszczyżnie połączeń literowych.
**Rzadka dziś głoska przedniojęzykowo-zębowa, spotykana jeszcze u mieszkańców wschodnich terenów Pol-
ski; jej wymowy uczy się też w szkołach aktorskich.

roz_01.indd   11roz_01.indd   11 21-12-07   11:45:1921-12-07   11:45:19



365 ćwiczeń z pisowni i wymowy

12

e (cień) ė [ćėń]

ę (gęsty)
ę [gęsty] 
e [geų̯sty] 

ę (ręka) eη [reηka] 

f (foka) f [foka]

fi  (ofi ara) f’ [of’ara]

g (grać) g [grać]

gi (gitara) g ́ (ǵ) [ǵitara]

h (mahdi) γ [maγd’i]

h (helikopter) χ [χel’ikopter]

hi (wehikuł) γ́ (γ’) [weγ’ikuu̯]
hi (hiena) χ́ [χi ̑ena]

i (kicz) i [k’ič]

i (insekt)
į [įsekt]
ių̯ [ių̯sekt] 
in [insekt]

j (jawa) i ̑[i ̑ava]

k (kot) k [kot]

ki (kita) k’ (k’) [k’ita]

l (lato) l [lato]

l (myśl) ļ [myśļ]

li (smolić) l’ [smol’ić]

ł (mała) ł** [mała]

ł (złapać) u̯̯ [zu ̯apać]

ł (pomysł) u̹̯ [pomysu ̯̹] 
m [most] m [most]

m (pism) m˒  (p’ism˒ )
mi (miś) m’ [m’iś]

n (nos) n [nos]

n (poncz) ṅ [poṅč]
n (piosnka) ņ [p’i ̑osņka]

ni (niania) ń [ńańa]

ń (mańka) ή [maηήka]

ń (państwo) i ̹̑ (Ĩ ̯[pai ̯̹stfo]

o (okno) o [okno]
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