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Klasa V - 08.06.20r. 

 

Temat: Poprawna  wymowa  i  akcentowanie  w  języku  polskim. 

 

1. Przeczytaj. 

Poprawna  wymowa  wyrazów 

 Kochani, kiedy  uczycie  się  języka  angielskiego  świetnie  zdajecie  

sobie  sprawę  z  faktu, że wymowa  wyrazów  na  ogół  bardzo  się  różni  od  

tego,  jak  je  zapisujemy. 

  Czy  wiecie, że  w  języku  polskim  też  mamy  takie  przypadki? 

Różnice  są  jednak  znacznie  mniejsze. Stąd  często  pojawiają  się  błędy  w  

poprawnym  zapisie  polskich  wyrazów, chociażby  tam, gdzie  pojawia  się  ę, 

ą. Dzieje  się  tak  dlatego, że  istnieją  w  naszym  języku  wyrazy, które  

zapisujemy  niezgodnie  z  ich  wymową.  

 

Zobaczcie  przykład: 

wyraz  "popłynął"  ma  na  końcu  dwie  głoski - ął - jednak    wymawiamy  je  

inaczej - "popłynoł" - taka  wymowa  jest  jak  najbardziej  uważana  za  

naturalną  i  poprawną - ale  pisownia  wygląda  inaczej. 

Zobacz  inne  przykłady  wyrazów, które  zapisujemy  niezgodnie  z  ich  

wymową: 

- mistrz - wymawiamy  mistsz 

- wstrzymać  się - wymawiamy  fstszymać  się 

- strzępy - wymawiamy  stszempy 

- mróz - wymawiamy  mrós 

 

Przeczytaj 

 W  codziennych  rozmowach  posługujemy  się  najczęściej  językiem  

potocznym, w  którym  jest  dopuszczalna  mniejsza  dbałość  o  staranność  

wypowiedzi.  

 W  języku  polskim  częste  są  różnice  między  zapisem  a  wymową  

głosek, ponieważ  wymowa  jednych  głosek  może  oddziaływać  na  wymowę  

głosek  z  nimi  sąsiadujących.  

 

Poznajcie  kilka  zasad  wymawiania  głosek - część  z  nich  będzie  się  

wiązać  z  rodzajami  głosek, które  poznaliście  na  lekcji  w  piątek.  



2 
 

- jeżeli  na  końcu  wyrazu  występuje  głoska  dźwięczna, to  wymawiamy  ją  

jako  bezdźwięczną, np. już  jusz 

- jeżeli  wyraz  kończy  się  głoską  nosową  "ę", to  można  ją  wymawiać  jako  

"e", np. idę - ide 

- głoskę  nosową  "ą"  na  końcu  wyrazu  zawsze  wymawiamy  jako  "ą", np. 

idą, myślą 

- jeżeli  w  wyrazie  sąsiaduje  ze  sobą  kilka  spółgłosek, to  w  szybkiej  

potocznej  wymowie  możemy  je  czasami  uprościć ( to  znaczy  nie  

wymawiać  wszystkich  głosek )  lub  wymówić  je  podobnie, np. sześćset  

sześset 

- jeżeli  w  wyrazie  lub  na  granicy  wyrazów  występują  w  sąsiedztwie  dwie  

spółgłoski, z  których  jedna  jest  dźwięczna, a  druga - bezdźwięczna  to  obie  

wymawiamy  dźwięcznie  np. jakby jagby  lub  obie  bezdźwięcznie, np. 

krzew kszew 

 

Oczywiście  musimy  pamiętać, że  mimo  różnicy  w  wymowie, wyrazy  

musimy  zapisywać  poprawnie. 

 

2. Akcent 

Akcent  to  nacisk  głosowy  jaki  kładziemy  na  wyraz  podczas  jego  

wymawiania. W  codziennej  mowie  nie  zdajemy  sobie  z  niego  sprawy, ale  

na  pewno  zauważyliście, że  np. obcokrajowcy  mówiący  po  polsku  bardzo  

dziwnie  przeciągają  wyrazy, takie  zjawisko  dziwnego  akcentowania  

wyrazów  może  też  pojawiać  się  w  przygranicznych  rejonach  Polski. 

 

Zresztą  zobaczcie  sami, obejrzyjcie  filmik, który  trwa  zaledwie  minutę - na  

pewno  zauważycie, że bohaterowie  akcentują  wyrazy  zupełnie  inaczej  niż  

my. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gidiGO57z0 

 

3. Zapisz  do  zeszytu. 

Akcent - to  silniejsze  wymówienie  jednej  sylaby  w  wyrazie. Sylabę  

najsilniej  wymawianą  w  wyrazie  nazywamy  sylabą  akcentowaną.  

 

W  języku  polskim  w  większości  wyrazów  akcent  pada  na  drugą  

sylabę  od  końca ( czyli  przedostatnią ), np. lokomotywa, droga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gidiGO57z0
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Wyjątki. 

 

Trzecią  sylabę  od  końca  akcentujemy  między  innymi: 

- w  wyrazach  obcego  pochodzenia  zakończonych  na  -yka, -ika, np. 

matematyka 

- w  czasownikach  w  1.  i  2.  osobie  liczby  mnogiej  czasu  przeszłego, np. 

mieliśmy 

- w  czasownikach  w  trybie  przypuszczającym  w  1., 2.  i  3. osobie  liczby  

pojedynczej  i  w 3. osobie  liczby  mnogiej, np. przekonałbyś 

- w  większości  liczebników  zakończonych  na  -kroć, -set, -sta, np. kilkakroć 

 

Czwartą  sylabę  od  końca  akcentujemy  w  czasownikach  w  trybie  

przypuszczającym  w  1.  i  2.  osobie  liczby  mnogiej, np. mielibyśmy 

 

 


