
„By odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli o unikaniu najczęściej 

popełnianych błędów językowych na lekcjach. 

OPRACOWANIE: DOROTA WRONA, MAGDALENA JASIŃSKA 

1. Proszę zwracać uwagę na to, by uczniowie wypowiadali się 

pełnymi zdaniami, aby nie zaczynali zdań od ‘że’, ‘bo’, ‘a więc’. 

2. Proszę pamiętać, że stawiamy przecinki m.in. przed 

następującymi spójnikami i zaimkami: który, że, ponieważ, bo, 

aby, żeby, by, ale, lecz, więc, jaki, czy, jak, iż. 

3. Proszę zwracać uwagę, by uczniowie nie używali kolokwializmów 

(języka potocznego). 

 

Źle POPRAWNIE DLACZEGO 

proszę zapisać to w 

cudzysłowiu. 

Proszę zapisać to w 

cudzysłowie, ująć to 
w cudzysłów. 

Wyraz cudzysłów 

odmienia się tak jak 
rów. 

proszę panią czy 
może pani powtórzyć? 

Proszę pani, czy 
może pani powtórzyć? 
A panią proszę o 
powtórzenie. Proszę 

panią o rozmowę, o 
wejście do gabinetu 
etc. 

Po wyrażeniach 
adresowanych, tzw. 
zwrotach, zawsze 
stawiamy przecinek i 

stosujemy dopełniacz 
(zdanie nr 1). Jeśli nie 
stosujemy zwrotu, 
stosujemy biernik. 

3 wrzesień Jest 3 września Jest 3 dzień września. 
Między ‘3” a 

‘września’ w domyśle 

mamy słowo ‘dzień’. 

włanczamy 
komputery, światło 
etc. 

włączamy Mamy włącznik (a nie 
włancznik). 
Analogicznie-

dołączamy, 
przełączamy, 
wyłączamy. Proszę 
włączyć, a nie 
włanczyć etc. 

zapis skrótów: j.w.; -Jw., np.,  - skróty 

n.p., nr., i.t.d. 
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zł, gr, cm, h 

wielowyrazowe, w 
których kolejny wyraz 
zaczyna się od 
spółgłoski 

,zapisujemy: jak 
wyżej: jw., itd. 
- jeśli w skrótach 
wielowyrazowych 
kolejny wyraz 

rozpoczyna się 
samogłoską (a, e, i, o, 

u), skrót wygląda tak: 
między innymi:  
m.in., p.n.e. 
- jeśli w skrócie 
znajduje się ostatnia 
literka wyrazu, nie 

kończymy go kropką: 
numer – nr, chyba że 
występuje w innym 

przypadku niż 
mianownik, np. nie 
ma dziś nr. 5, 
- jeśli skrót tworzymy, 

ucinając wyraz, 
stawiamy kropkę na 
końcu skrótu, bez 
względu na 
przypadek, w którym 
występuje, np. 
profesor – prof. 

 
  
- po skrótach 
oznaczających nazwy 
polskich jednostek 
monetarnych, 

jednostki odległości, 
miary, wagi, czasu – 
nie stawiamy kropki! 

W klasie jest piątka W klasie jest pięcioro - liczebników 



uczniów/pięciu 
uczniów. 

uczniów, dwoje jest 
nieobecnych. 

zbiorowych 
(zakończonych na –
oro, -oje) używamy, 
gdy: 

- w grupie są osoby 
różnej płci, np. w 
klasie jest 
siedemnaścioro 
uczniów, na sali było 

troje pacjentów, było 
osiemnaścioro 

uczestników konkursu 
(jeśli powiemy, że w 
klasie jest pięciu 
uczniów, znaczy, że w 
klasie jest pięciu 
chłopaków); 

- jeśli są istoty 
niedorosłe (w klasie 
jest dwoje uczniów, w 

na łące dwoje 
szczeniąt),  
- przy rzeczownikach, 
które nie mają liczby 

pojedynczej (np. 
dwoje drzwi, troje 
skrzypiec) 

pojedyńczy, 
orginalny 

pojedynczy, 
oryginalny 

- wymawiamy 
[pojedyŃczy], 

[orginalny], ale zapis 
jest inny 

 

muzyka, fizyka, 
technika, 

matematyka, plastyka 

Muzyka, fizyka, 
technika, 

matematyka, plastyka 

Wyrazy obcego 
pochodzenia, 

zakończone na –ika,  
-yka akcentujemy na 
3.sylabę od końca 
 

[biblioteka] [biblioteka] Akcent na 3.sylabę od 
końca, proszę zwracać 

uwagę na wyraźne 

wymawianie i ‘nie 
zjadać’ ‘i’. 
 

z dużej litery wielką literą [z balszoj bukwy] – to 
rusycyzm 
 

co tutaj pisze co tutaj jest napisane tutaj pisze ktoś  
w danym momencie, 

ale jest napisane to, 

co napisał ktoś kiedyś 
 

 
 
dwutysięczny 

dziesiąty 

 
 
dwa tysiące dziesiąty 

 
 
Tak jak tysiąc pięćset 

dwudziesty piąty, a 
nie tysięczny 
pięćsetny dwudziesty 
piąty 
 

cofać się do tyłu, 

spadać w dół,  
fakt autentyczny, 
akwen wodny 
 
skręcić w bok 
błędna pomyłka 

dalej kontynuować 
zabić się na śmierć 
wrócić z powrotem 
dzisiejszego dnia 

cofać się/iść do tyłu; 

Spadać/lecieć w dół; 
Fakt 
fragment powierzchni 
wodnej 
skręcić 
błąd/pomyłka 

kontynuować 
zabić 
wrócić 
dzisiaj 

Pleonazm – ‘masło 

maślane’, 
niepoprawne 
wyrażenie, w którym 
jedna część 
wypowiedzi zawiera te 
same treści, które 

występują w drugiej 
części. 

tą książke tę książkę Zaimek ‘ta’w bierniku 
przyjmuje postać 

‘tę’(‘tą’dopuszcza się 
jedynie w mowie 
potocznej);  
Formę ‘tą’ stosujemy 
w narzędniku (idę z tą 
książką do biblioteki) 

ja pisze, on pisze 
widze książke 

ja piszę, on pisze 
widzę książkę 

(proszę zwracać 
uwagę na końcówki) 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenie_%28frazeologia%29


wziąść wziąć Wzięcie/nie: wzięcie 
 
 

w każdym bądź razie w każdym razie/bądź 
co bądź 

Błąd frazeologiczny 
polegający na 
kontaminacji – 
skrzyżowaniu dwóch 
frazeologizmów 
(powiedzeń) 

 
pełnić rolę 

 
pełnić funkcję, grać 
rolę 

 
To rolę można 
odgrywać, grać, a nie 
funkcję. 

kartka papieru  kartka Pleonazm, nie ma 

bowiem kartki plastiku 
czy styropianu 

bynajmniej ty to zrób przynajmniej ty to 
zrób (bynajmniej 
oznacza ‘wcale’ – 

bynajmniej ty tego 

nie rób) 

Mylenie tych dwóch 
wyrazów to też 
kontaminacja 

tylni tylny 
 

 

kosztować taniej kosztować mniej 

 

 

 0,6 procenta 0,6 procent Ułamek 
‘unieruchamia’ 
słowo’procent’; tylko 
C., N., Msc. są 

odmienne 

(przyglądam się trzem 
procentom, delikatnie 
obchodzę się z trzema 
procentami, mówię o 
sześciu procentach). 
Wyjątek,: jeden: 

jednego 
procenta/procentu. 
 

te dziecko jest 
niegrzeczne 

tTo dziecko, te 
dzieci… 

Zaimek ‘te’ odnosi się 
do l.mn., a ‘to’, do 

l.poj. 
 

nie deptaj trawników nie depcz, proszę nie 

deptać 

Nie: deptam, nie: 

deptaj. Kiedyś 
‘depcę’, ale za bardzo 
kojarzone  
z mazurzeniem 

rękoma czy rękami 

Postaci/postacie 

rękoma i rękami 

Jw. 

Obie formy są 

poprawne 

5 min., 1 złotych, 2 
złotych.. 

5 min, 1 złoty, 2 
złote, 3 złote, 4 złote, 
5 złotych 

Przy skrótach 
jednostek miar i wag 
nie stawiamy kropek: 
kg, min (minuta, 
min.-minister), gr 

(grosz, gr. grupa),  

półtora godziny półtorej godziny  Tej półtorej godziny, 
minuty, półtora 
kilograma (tego, nie 
tej) 

   

mini spódniczka. minispódniczka. Mini- cząstka pisania 
łącznie z wyrazem po 
nim następującym 

Muszę coś obmyśleć. 
On się musi domyśleć. 
Oni to się muszą 

nienawidzieć. 

Muszę coś obmyślić. 
On się musi domyślić. 
Oni to się muszą 

nienawidzić. 

Tworzymy od 3. os. 
r.męski l. poj. cz. 
przeszły 

Co on uczynił: on coś 

obmyślił, się domyślił, 
nienawidził. 
Analogicznie: muszę 
coś obmyślić, on się 
musi domyślić, oni to 

się muszą 
nienawidzić. 
 

Lata 60-te,  
W latach 60-tych 

Lata 60. 
W latach 60. 

‘kropka’ po liczebniku 
informuje nas, że jest 



to liczebnik 
porządkowy. 

szkoła imieniem Jana 

Brzechwy 

szkoła imienia Jana 

Brzechwy 

Szkoła czyjegoś 

imienia (a nie 
imieniem) 

Z.U.S. P.K.P. ZUS, PKP,  W skrótowcach typu: 
literowiec i głoskowiec 
(czytanych jak litery i 

jak głoski) nie 

stawiamy kropek, 
wszystkie litery są 
wielkie, poza 
przyimkami i 
spójnikami. 

12.42 – dwunasta 
czterdzieści dwa 
 

dwunasta czterdzieści 
dwie 

Czterdzieści dwie 
minuty 

poprostu 
 

wogóle 

 

po prostu 
 

w ogóle 

 

napewno 
 
na dworzu 
 

na pewno 
 
na dworze 

 

ztąd 
 
z tamtąd 
 
spowrotem 

 

stąd 
 
stamtąd 
 
z powrotem 

 

dzwonię na numer 
mieszkam na ulicy... 

dzwonię pod numer 
mieszkam przy ulicy... 
 

 

 

tylko i wyłącznie 
okres czasu 
 
 
w miesiącu maju 
 

 

nie łączymy tych 
wyrazów, bo 
oznaczają to samo 
 
w maju 
 

 

Pleonazmy czyli 
wyrażenia 
niepoprawne, w 
których jedna cześć 
wypowiedzi zawiera te 
same treści, które 

występują w drugiej 
części 

przekonywujący przekonujący lub 

przekonywający 
 

 

Internet 
 

Internet nazwa własna 

standart 
 

standartowy 

standard 
 

standardowy 
 

 

oglądnąć 
 

obejrzeć  

na prawdę naprawdę w znaczeniu 
rzeczywiście 

Europa 
Środkowowschodnia 

 

Europa Środkowo-
Wschodnia 

 

pseudo kibic 
super modelka 

pseudokibic 
supermodelka 

cząstki pseudo-, 
super-, ultra-, mega-, 

eks- mają łączną 
pisownię 
 

 Poprawny zapis daty: 
4.07.2010 r. 
4 VII 2010 r. 
4 lipca 2010 r. 
 

 

 PS, P.S. postscriptum, 
dopuszczalne są dwie 

możliwości pisania – z 
kropkami lub bez, 
jednak zawsze 
wielkimi  literami 

 

narazie na razie 
 
 
 

 

podobnie jak do 
widzenia 



   

 


