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FONETYKA

Fonetyka to dział językoznawstwa, który zajmuje się:

zjawiskami charakterystycznymi dla tekstów odmiany mówionej 

języka,

badaniem głosek,

badaniem prozodii (wyrazowej oraz zdaniowej) danego języka.



FONODYDAKTYKA

Fonodydaktyka to obszar językoznawstwa stosowanego, który zajmuje się 

metodyką nauczania:

języka polskiego jako obcego 

języka polskiego jako drugiego

języka polskiego jako odziedziczonego

w zakresie podsystemu fonicznego. 



FONETYKA KOREKTYWNA
Fonetyka korektywna zajmuje się:

podstawowymi zasadami nauczania wymowy 
obcokrajowców,

typologią ćwiczeń percepcyjnych i artykulacyjnych w 
obszarze wymowy głosek polskich i prozodii,

wykorzystaniem rozwiązań logopedycznych w 
nauczaniu cudzoziemców języka polskiego,

wykorzystaniem tekstów kultury w dydaktyce 
polszczyzny w kraju oraz poza jego granicami.   



KOMPETENCJA 
FONOLOGICZNA

inwentarz fonemów
samogłoski, spółgłoski, 
glajdy (półsamogłoski), 

cechy dystynktywne

reguły fonologiczne
wymowa fonemów w kontekstach –

allofony, koartykulacja – upodobnienia, 
uproszczenia artykulacyjne , redukcje

zasady fonotaktyczne
struktura sylaby, 

miejsce fonemu w sylabie,
sekwencje fonemów 

zjawiska prozodyczne akcent, intonacja, rytm
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KOMPETENCJA ORTOEPICZNA

zasady pisowni 
odczytywanie, 

literowanie,
sylabizowanie

zasady transkrypcji
transkrypcje słownikowe,

slawistyczny alfabet fonetyczny,
międzynarodowy alfabet fonetyczny  

wpływ grafii na
segmentację wypowiedzi

intonację wypowiedzi 
homonimia tekstowa

kontekstowe możliwości
interpretacyjne

homonimia, 
synonimia
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KOMPETENCJA 
ORTOGRAFICZNA

inwentarz grafemów
litery samogłoskowe i spółgłoskowe,

digrafy ( dwuznaki) i tigrafy,
diakryty 

zasady ortograficzne
pisownia ch/h, rz/ ż, ó/ u, mała/ wielka litera, 

pisownia łączna/ rozdzielna, oznaczanie 
miękkości spółgłosek,

znaki interpunkcyjne
przecinek, średnik, nawias, wielokropek, 
myślnik, dwukropek, cudzysłów, kropka, 

pytajnik, wykrzyknik 

zasady interpunkcji składnia/ semantyka/ prozodia

konwencje typograficzne kroje czcionek, loga, skróty, znaki specjalne
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ZASADY DOSKONALENIA 
WYMOWY

1. Praca nad wymową nie tylko na zajęciach z języka polskiego.

2. Integrowanie nauki fonetyki z pozostałymi podsystemami języka oraz
sprawnościami językowymi.

3. Stałe rozwijanie słuchu fonematycznego.

4. Kształcenie elementów segmentalnych wraz z suprasegmentalnymi.

5. Systematyczne wprowadzanie ćwiczeń fonetycznych odpowiednio
dobranymi technikami.

6. Nielekceważenie odpowiednio dobranej korekty błędów.

7. Zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery uczniom.

8. Wzajemne przygotowywanie ćwiczeń przez uczniów.

9. Trening fonetyczny na każdych zajęciach.

10. Wykorzystywanie przydatnej leksyki.



TRUDNE MIEJSCA 

błędy w obrębie systemu wokalicznego

błędy w obrębie systemu konsonantycznego

błędy w obrębie półspółgłosek

błędy w obrębie połączeń głoskowych

błędy w obrębie systemu prozodycznemu



SYSTEM WOKALICZNY

samogłoski [i/ y/ e]

[i]:[y], [i]:[e], [y]:[e]; wygłos i sylaby nieakcentowane

samogłoski [o/ u]

bliskość artykulacyjna oraz akustyczna; labializowanie

samogłoski nosowe

nosowość konsonantyczna → wymowa synchroniczna 
przed zwarto-wybuchowymi i zwarto-szczelinowymi,

[e] z [ǫ], [e] z [o] oraz [ǫ]



SYSTEM KONSONANTYCZNY

spółgłoski trzech szeregów [s/z/c/ʒ], [š/ž/č/ǯ], [ś/ź/ć/ʒ’]

spółgłoski półotwarte [r], [l]

spółgłoski wargowe [p/b/f/v]

spółgłoska [x]



PÓŁSPÓŁGŁOSKI
[u] niezgłoskotwórcze, zapisywane orograficznie ł

▪nie występuje w wielu językach

▪występuje w wersji miękkiej lub zmiękczonej

▪wariant fonemu [l] albo [v]

Kto ma problem?

Słowianie, Niemcy, Turcy, Węgrzy, Chińczycy, Tajowie, 
Indonezyjczycy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Katalończycy 



POŁĄCZENIA GŁOSKOWE

geminaty spółgłoskowe

grupy spółgłoskowe

uproszczenia artykulacyjne

upodobnienia



SYSTEM PROZODYCZNY

intonacja zdań pytajnych 

intonacja zdań żądających 

akcent wyrazowy
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