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błędy w wymowie 

 
Przedmiotem dysertacji jest próba wypracowania efektywnego sposobu nauczania 

wymowy języka polskiego jako obcego na poziomie A1 z zastosowaniem wybranych 

elementów Metody Krakowskiej®.   

Nauczanie języka polskiego jako obcego rozwija się od połowy XX wieku. Język polski 

zyskał na popularności po zmianie systemu politycznego w Polsce w 1989 roku, a także 

dzięki wejściu  Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Również w 2004 roku po raz 

pierwszy został przeprowadzony Państwowy Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego jako 

Obcego.  

Aby nauczyć się języka obcego należy poznać jego gramatykę, słownictwo, kulturę kraju, 

w którym dany język jest używany. A wszystko i tak zaczyna się od wymowy. Czym język 

jest bliższy pierwszemu językowi osoby, która zdecydowała się uczyć nowego języka, tym 

łatwiej jest wypowiedzieć słowa, usłyszeć dźwięki tego nowego języka. Im system jest 

dalszy, tym oczywiście zadanie jest utrudnione.  

Wymagania, jakie stawia się przed osobą uczącą się języka polskiego jako obcego na 

poziomie A1, zostały opisane w rozdziale pierwszym. Są one zgodne z poziomami 

opracowanymi przez ALTE (The Association of Languge Testers In Europe).  Również w 

tym rozdziale zrelacjonowałam istniejącą wiedzę  na temat błędów w glottodydaktyce, w tym 

na temat błędów artykulacyjnych. Na tle myśli teoretycznej Anny Seretny, Ewy Lipińskiej 

oraz Jolanty Tambor przyjrzałam się rozwiązaniom praktycznym w dwu podręcznikach 

języka polskiego jako obcego, to znaczy przeanalizowałam proponowane ćwiczenia wymowy 

w obu publikacjach. Mój wybór padł na Po polsku 1 Małgorzaty Małolepszej i Anety 

Szymkiewicz, a także Polski, Krok po kroku Iwony Stempek, Anny Stelmach, Sylwii 

Dawidek i Anety Szymkiewicz. 



 

Elementy Metody Krakowskiej®, które wybrałam i wykorzystałam w trakcie 

eksperymentu, a także ćwiczenia, które przygotowałam na bazie Metody Krakowskiej®, 

przedstawiłam w rozdziale drugim.  

Cześć trzecia, najobszerniejsza, to opis eksperymentu, w którym brały udział dwie grupy 

studentów programu Erasmus na Akademii Górniczo-Hutniczej. W pierwszej grupie byli 

tylko studenci, dla których podstawowym językiem był hiszpański (6 osób), w drugiej 

natomiast uczyli się języka polskiego zarówno studenci z Hiszpanii (9 osób), jak i z innych 

krajów Europy (4 osoby – po jednej osobie z Grecji, Francji, Macedonii i Niemiec). 

W trakcie semestralnego kursu języka polskiego przeprowadziłam dwa testy – jeden w 

połowie, drugi na koniec kursu. Po napisaniu obu testów poprosiłam studentów, aby 

przeczytali napisane w czasie egzaminu teksty, który nagrałam, a następnie przeanalizowałam 

pod względem ich długości. Analizie poddałam też procesy towarzyszące odczytywaniu 

tekstów oraz sposoby artykułowania głosek. 

Teksty dłuższe powstały w grupie, w której studenci byli z różnych krajów – na egzaminie 

połówkowym o 11.8%, na egzaminie końcowym – o 57% (sic!).  

Wśród obserwowanych procesów na uwagę zasługuje szczególnie autokorekta, zarówno 

ta zakończona sukcesem, jak i niepowodzeniem. Przy czym jeśli mówię o autokorekcie 

zakończonej sukcesem, to w grupie jednorodnej językowo takich zdarzeń naliczyłam 9, a w 

grupie drugiej – 34. Podobna zależność wystąpiła na egzaminie końcowym. Natomiast jeśli 

chodzi o autokorektę zakończoną niepowodzeniem, to układ liczb jest odwrotny – na 

egzaminie połówkowym w pierwszej grupie zanotowałam 34 takie przypadki na 16 w grupie 

drugiej. 

Wniosek sam się nasuwa – w grupie, w której studenci byli z różnych krajów, wyniki 

nauczania były lepsze. 

Konkluzje z przeprowadzonych badań mogą stać się pomocne w opracowaniu spójnego i 

efektywnego sposobu nauczania wymowy języka polskiego jako obcego, co daje szanse na 

podniesienie standardów nauczania języka polskiego jako obcego, a w efekcie końcowym do 

popularyzacji języka polskiego jako obcego w świecie. Punkty wspólne nauczania 

obcokrajowców języka polskiego i programowania języka dzieci z dysfunkcjami pokazują 

procesy analogiczne w pracy mózgu w tych dwu sytuacjach, na pozór odmiennych. 

 

 

 

 


