
Poprawność 
językowa

„Chodzi mi o to, aby język giętki 

powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

J. Słowacki



Skąd się biorą 
błędy?

• Nieznajomość zasad i reguł

• Dziedziczenie (środowisko, 

rodzina)

• Środki masowego przekazu

• Niechlujność

• Hiperpoprawność

• Nauka innych języków

• …?



Poznajmy się

• Nazywam się Wiesława Kwiek

Nazywam się Wiesława

• Mam na imię Wiesława

Mam na imię Wiesława Kwiek

• Moja data urodzenia to 31 marca 

• W 2008 roku ukazała się moja książka.

31 marzec

dwutysięcznym ósmym dwa tysiące ósmym



Błędy fleksyjne – odmiana wyrazów

• M. Sokołów Podlaski, 

D. Sokołowa Podlaskiego,

C. (komu, czemu?) …?

• M. (l.mn) salezjanie,

D. (kogo, czego?) …?

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 4 im. ...?

• M. Przywózki,

D. Przywózk/ Przywózek?

✓ Sokołowowi Podlaskiemu

✓ salezjanów

✓ imienia
M. Stefan Batory,
D. Stefanego Batorego,
C. Stefanemu Batoremu...



Mi czy mnie?

Kilka sytuacji, kiedy można użyć wyłącznie formy dłuższej „mnie”:

1. Odpowiadamy jednym wyrazem: 

– Komu zabandażować rękę? – Mnie.

2. Rozpoczynamy tym wyrazem zdanie:

Mnie się to nie podoba. / Mnie na tym spotkaniu bardzo zależy.

3. Chcemy na ten wyraz zwrócić szczególną uwagę:

Kwiaty mnie się należą, a nie Ali. / Dziękuj nie mnie, tylko ojcu.



Która forma jest poprawna?

• Zapisz to w cudzysłowiu/ w cudzysłowie.

• Nie mogę znaleźć krawata/ krawatu.

• Masz ochotę na kubek kiślu/ kisielu?

• Brakuje mi kilku widelców/ widelcy i nożów/ noży.

Pozostałości liczby podwójnej:

• Ten dzbanek ma dwa ucha/ dwoje uszu.

• W rosole pływają oczy/ oka (tłuszczu).

• Weź to czystymi rękami/ rękoma.

✓ w cudzysłowie

✓ krawata/ krawatu

✓ kisielu

✓ widelców i nożów/ noży

✓ dwa ucha

✓ oka

✓ rękami/ rękoma



Czasownik też może sprawiać 
trudności...

• Musimy wziąść/ wziąć się do pracy.

• Oni tego nie rozumieją/ rozumią.

• Ja to weznę/ wezmę.

• Cofnęłeś/ cofnąłeś się w rozwoju.

• Stanęłeś/ stanąłeś nie w tym miejscu.

• Najbardziej lubiałam/ lubiłam książki przygodowe.

• Dokąd poszłeś/ poszedłeś? Gdzie ona poszła/ poszedła?

• Ptaki odlatujo/ odlatujom do ciepłych krajów.

Liście spadli.

A, zlecieli!

Liście co???



Błędy składniowe/ stylistyczne

• Sytuacja uległa poprawie.

• Strasznie się cieszę.

• Teraz przerabiamy Lalkę.

• Na tablicy pisze...

• Cofnij się do tyłu!

• Podnieś to do góry!

• W każdym bądź razie...

• Jeszcze nie ubrałem butów.

✓ Sytuacja się poprawiła.

✓ Bardzo się cieszę.

✓ Omawiamy "Lalkę"

✓ Na tablicy jest napisane.

✓ Cofnij się!

✓ W każdym razie/ Bądź co bądź...

✓ Podnieś to!

Mając 7 lat, 
rodzice kupili 

mi rower.

✓ Jeszcze nie założyłem butów.



Błędy słownikowe

• To antrapa mostu.

• Restytucja/ resuscytacja żubra w puszczy.

• Jagienka to dziewczyna intensywna.

• Pani jest zawsze stanowczo umalowana.

• Niezwykle udana adaptacja/ adopcja.

• To taki spolegliwy/ uległy człowiek.

• Dziękuję za komplement.

✓ atrapa

✓ restytucja

W czasie wojny 
Niemcy spalili Syna 

Gogę.

✓ energiczna

✓ starannie

Napo 
Leon ruszył 

na Rosję

Wyprawa 
Piłsudskiego na kiju.



Słowo fajne 
jest niefajne!

Fajny, czyli...

przystojny, ładny, dowcipny, 

życzliwy, wesoły, ciepły, przyjemny, 

słoneczny, wrażliwy, smaczny, 

udany, ciekawy, interesujący...



Błędy 
ortograficzne

• Żyd/ żyd

• Marzanna/ marzanna

• Róża/ róża

• porzeczka/ pożyczka

• mażę/ marzę

• ważyć/ warzyć

• zhańbić/ scharakteryzować

• chuligan/ hultaj

• w kącie/ na koncie

• kolęda/ legenda

• skuwka/ zasuwka/ klasówka

• naprawdę/ na pewno

• Chorwacja/ Holandia

• hełm/ Chełm

• sokołowianin/ Mazowszanin



Dziękuję za uwagę

kwiek.wieslawa@gmail.com

Wiesława Kwiek


