
Klasa II FM, II K – 20 kwietnia 
 
Temat: Klasyfikacja błędów językowych 
 
Zapisz w zeszycie temat. Pod nim wyjaśnij pojęcia: „norma językowa” i „błąd językowy”. Narysuj wykres 
„rodzaje błędów językowych” i krótko wyjaśnij, czego dotyczy każdy z nich (bez podawania przykładów). 
 
 
 
 
 

1. Jak powstają błędy?  
 

Jak to jest, że w języku część rzeczy jest 

poprawna, a część nie. Decyduje o tym norma 

językowa, czyli, naukowo ujmując, zbiór elementów 

językowych, które są w pewnym czasie uznane przez 

jakąś społeczność za wzorcowe, poprawne albo co 

najmniej dopuszczalne. 
 

Co zawiera się w tym „zbiorze elementów 
 

językowych”? Jest to wszystko to, co jest nam 
 
technicznie potrzebne do tego, by pisać, mówić i tworzyć teksty. Będą to więc, np. zasady ortografii i 

interpunkcji, zasób polskich wyrazów wraz z ich znaczeniami i wzorcami odmiany czy sposoby łączenia 

wyrazów w zdania. Jeśli naruszamy normę językową, to popełniamy błąd językowy. 

 
 

2. Rodzaje błędów językowych 
 
a) błędy zapisu 
 
 błędy ortograficzne 

 
 
To użycie niewłaściwych liter i połączeń literowych,( np. ktury, zam. który, czmyhnąć, zam. czmychnąć czy 

mrzawka, zam. mżawka), a także usterki związane z pisownią łączną i rozdzielną oraz użyciem łącznika (np. 

na codzień, zam. na co dzień, lekarz-chirurg, zam. lekarz chirurg), czy z pisownią wielką i małą literą (np. w 

miniony Poniedziałek, przecier z Czerwonych Pomidorów). 

 
 błędy interpunkcyjne 

 
 
Brak znaku interpunkcyjnego tam, gdzie powinien się znaleźć, czy stawianie go tam, gdzie nie powinno go 

być oraz gdy wybrany został błędny znak. 



b) błędy systemowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejnym rodzajem błędów językowych są tzw. błędy systemowe. Dzielimy je na trzy rodzaje: gramatyczne, 

leksykalne i fonetyczne. 

 
 błędy fonetyczne - związane są z poprawną wymową, a co za tym idzie możemy je popełnić 

tylko wtedy, gdy mówimy; 
 
 błędy gramatyczne 

 
 

1) związane z odmianą (fleksyjne) – możemy je popełnić wtedy, gdy: 
 
 

• wybieramy niewłaściwą postać wyrazu (np. przekonywujący, zam. przekonujący/przekonywający), 
 

• wybieramy niewłaściwy wzorzec odmiany (np. bardziej wysoki, zam. wyższy), 
 

• wybieramy niewłaściwą końcówkę (np. umią, zam. umieją), 
 

• odmieniamy wyraz nieodmienny (np. kubek kakaa, zam. kubek kakao), 
 

• nie odmieniamy wyrazu, który się odmienia (np. państwo Nowak, zam. państwo Nowakowie); 
 
 

2) związane z budową zdań (składniowe) – polegają one na: 
 
 

• usterkach w zakresie związku zgody (np. do pokoju wszedł Adam i Piotr, zam. do pokoju 

weszli Adam i Piotr), 
 

• usterkach w zakresie związku rządu (np. używać dobrą szminkę, zam. używać dobrej szminki), 
 

• niepoprawnych skrótach składniowych (np. przed i po obiedzie, zam. przed obiadem i po nim), 



• błędnym użyciu imiesłowów (np. Idąc do szkoły, potrącił go samochód, zam. Gdy szedł do 

szkoły, potrącił go samochód); 

 
 błędy leksykalne - dotyczą one wszelkich nieprawidłowości związanych z użyciem zasobu słów i 

związków wyrazowych. Możemy je więc popełnić wtedy, gdy używamy wyrazu w niewłaściwym 

znaczeniu lub mylimy jego znaczenie (np. gdy mówimy o efektownej, a nie efektywnej pracy). 

 
Błędami leksykalnymi są również wszystkie „masła maślane” (np. cofnąć się do tyłu, kontynuować 

dalej, całkowicie zlikwidować oraz usterki frazeologiczne (np. ciężki orzech do zgryzienia, zam. 

twardy orzech do zgryzienia czy iść po najmniejszej linii oporu, zam. iść po linii najmniejszego 

oporu); 
 
 błędy stylistyczne - popełniamy je wtedy, gdy w tworzonej przez siebie wypowiedzi mieszamy 

style, czyli np. w oficjalnym liście używamy słowa facet, zam. mężczyzna i odwrotnie – gdy w 

prywatnej rozmowie informujemy o tym, że idziemy konsumować obiad. 
 



klasa II FM, II K – 20 kwietnia 
 
Temat: Poprawność językowa. 
 
Masz do rozwiązania test językowy. W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
 
Prześlij rozwiązanie na mojego maila do piątku 24.04.20. 
 
 

Podaj rozwiązania wg wzoru, np.: 1 A, 2A itd. 
 

Test językowy  
1. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy czasowników: 

 
A. szedłem, szedliśmy, poszedliśmy 
B. szliśmy, szedłem, poszliśmy 
C. szłem, szedłam, poszliśmy 
D. szłem, szłam, poszliśmy. 

 
2. Wskaż szereg wyrazów, w którym znajdują się wyłącznie poprawne formy imion podane 

w mianowniku: 

A. Jasiu, Stasiu, Zdzisiu 
B. Jaś, Stasio, Zdzisiu 
C. Jasio, Stasio, Zdzisio 
D. Jaś, Stasiu, Zdzisio. 

 
3. W szeregu których wyrazów pojawił się czasownik niepoprawnie odmieniony? 

 
A. ja ssę, ty przyjmij, ty spójrz 
B. ja ssam, ty przyjmij, ty spojrzyj 
C. ja ssę, ty przyjm, ty spojrzyj 
D. ja ssę , ty przyjm, ty spójrz. 

 
4. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej. 

 
A. liśćmi, świniami, koniami, dłońmi 
B. liśćmi, świniami, końmi, dłoniami 
C. liściami, świniami, koniami, dłoniami 
D. liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi. 

 
5. Która forma wyrazu w dopełniaczu liczby pojedynczej jest niepoprawna? 

 
A. hrabiego 
B. Hiszpana 
C. gdańszczanina 
D. mieszczana. 

 
6. Androny to: 

 
A. inaczej brednie, banialuki, mówi się dziś: pleść androny 
B. wafle, inaczej andruty 
C. staropolska nazwa andrzejek 
D. elegancka nazwa tej części garderoby, którą się też nazywa kalesony, pantalony. 



7. W którym szeregu znajdują się wyłącznie poprawne wyrażenia lub zwroty? 
 

A. okres czasu, potencjalne możliwości 
B. cofać się do tyłu, adres zamieszkania 
C. iść naprzód, okres próbny 
D. dalej kontynuować, poprawić się na lepsze. 

 
8. Wskaż niepoprawne wyrażenie: 
 

A. ilość uczniów w klasie 
B. liczba uczniów w klasie 
C. ilość kawy w filiżance 
D. ilość pieniędzy w portfelu. 

 
9. Wskaż zdanie, w którym znajduje się błąd językowy: 
 

A. Proszę piętnaście dekagramów sera. 
B. Proszę piętnaście deko sera. 
C. Proszę piętnaście deka sera. 
D. Proszę pół kilo soli. 

 
10. Kupujesz: 
 

A. tę pomarańczę 
B. tą pomarańczę 
C. tego pomarańcza 
D. tę pomarańcz. 

 
11. Które wyrażenie jest poprawne? 
 

A. półtorej litry wody 
B. półtora litra wody 
C. półtorej litra wody 
D. półtora litry wody. 

 
12. Które z poniższych zdań nie zawiera dwuznaczności? 
 

A. Zabraliśmy tornister z Bartkiem. 
B. Górale trudnią się hodowlą owiec i wyrobem kierpców z własnej skóry. 
C. Gospodyni doiła krowę, która głośno ryczała. 
D. Góral nosi na głowie kapelusz z muszelkami, koszulę i kierpce. 

 
13. Wskaż błędną propozycję dwóch form obocznych wyrazów. Możemy powiedzieć: 
 

A. To jest Jaś albo Jasio. 
B. Nie ma pokojów albo pokoi. 
C. Lubić kogoś albo lubieć kogoś. 
D. Nie ma tych alei albo tych alej. 

 
14. Który wyraz nie ma liczby mnogiej? 
 

A. drzwi 
B. dynamiczność 
C. nożyczki 
D. komórka. 



15. Który szereg zawiera wszystkie poprawnie odmienione czasowniki? 
 

A. myśleć, wymyślić, nienawidzić 
B. myśleć, wymyśleć, nienawidzić 
C. myśleć, wymyśleć, nienawidzieć 
D. myślić, wymyślić, nienawidzieć. 

 
16. Wskaż zdanie poprawnie zbudowane: 
 

A. Przepłynąwszy ocean, spełniło się jego największe marzenie. 
B. Biegnąc do przystanku, uciekł mu autobus. 
C. Płynąc do Ameryki, jego myśli były skoncentrowane na czekającej go pracy. 
D. Siedząc w fotelu, czytał poranną gazetę. 

 
17. W którym szeregu wyrazów wszystkie czasowniki mają poprawne formy? 
 

A. zdejm, lubiłam, rozumieją 
B. zdejmij, lubiałam, rozumieją 
C. zdejmij, lubiłam, rozumieją 
D. zdejmij, lubiłam, rozumią. 

 
18. W którym zestawie znajdują się niepoprawnie odmienione liczebniki wraz z rzeczownikami? 
 

A. dwoje piskląt, dwa koty 
B. dwa pisklęta, dwa kotów 
C. dwoje drzwi, dwoje dzieci 
D. dwie świnie, dwoje prosiąt. 

 
19. Który zestaw zawiera wszystkie poprawne formy rzeczowników w mianowniku? 
 

A. wesz, mysz, weka 
B. wsza, mysz, weka 
C. wesz, mysza, wek 
D. wesz, mysz, wek. 

 
20. Które wyrażenie zawiera błąd językowy? 
 

A. ta kontrol 
B. ta kontrola 
C. ta mysz 
D. ten patrol. 


