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Temat: Klasyfikacja błędów językowych. Test poprawności 

językowej. 

  

Zapoznaj się z notatką poniżej, a następnie sporządź w 

zeszycie własną dotyczącą najważniejszych punktów.  

 

1. Norma językowa a błąd 

Obowiązkiem użytkownika powinna być nie tylko poprawność, 

wynikająca z kultury języka, ale również zgodność z normą językową i 

uzusem. Za normę uznaje się system językowy oraz zbiór jego reguł 

akceptowanych przez wszystkich użytkowników języka, zaś uzus to 

zwyczaje językowe kształtujące się w określonej społeczności, które 

stają się podstawą normy wzorcowej. Normę językową tworzą 

wszystkie te elementy języka (wyrazy, frazeologizmy, konstrukcje 

zdaniowe oraz wymowa), które są uznane i używane najczęściej przez 

całe społeczeństwo. 

Błędy językowe są zjawiskiem powszechnym, nieuniknione jest 

popełnianie błędów, najczęściej wynikające z pośpiechu, 

nieznajomości zasad czy emocjonalności wypowiedzi. Błędem 

językowym określa się nieświadome odejście od normy językowej.  

 



 

2. Typy błędów językowych 

 

 

I. Błędy zewnątrzjęzykowe: 

 błędy ortograficzne – niewłaściwe litery i dwuznaki (rz-ż, ó-u 

itp.); niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna; złe użycie 

małej i wielkiej litery. 

 błędy interpunkcyjne – brak lub niewłaściwe użycie znaku 

interpunkcyjnego. 

II. Błędy wewnątrzjęzykowe: 

 błędy gramatyczne: 

 błędy składniowe – niepoprawne konstrukcje składniowe; 

błędy w szyku zdania; błędy w budowaniu związku zgody 



i rządu; niepoprawne użycie imiesłowowego równoważnika 

zdania np. Dzieci rozpoczęli rok szkolny 1 września zamiast 

rozpoczęły, Biorę się za pisanie wypracowania zamiast do 

pisania; 

 błędy fleksyjne – użycie niewłaściwej formy gramatycznej; 

odmienianie wyrazów nieodmiennych np. przekonywujący 

zamiast przekonujący/przekonywający, pomarańcz zamiast 

pomarańcza. 

 błędy leksykalne:  

 błędy słownikowe – użycie wyrazu w złym znaczeniu np. 

zaadoptowałem zamiast zaadaptowałem, Kasia miała bardzo 

dziecięcy głos zamiast dziecinny; 

 błędy frazeologiczne – użycie związku frazeologicznego 

w złym znaczeniu; stworzenie połączenia wyrazowego 

nie mającego miejsca w naszej kulturze; kontaminacja - czyli 

skrzyżowanie dwóch różnych związków frazeologicznych np. 

chodzić jak szwedzki zegarek zamiast szwajcarski, pisane po 

wodzie zamiast pisane patykiem po wodzie; 

 błędy słowotwórcze – użycie konstrukcji zbudowanej 

niezgodnie z polskim modelem słowotwórczym np. eurosejm 

zamiast europarlament, głupość zamiast głupota; 

 błędy fonetyczne – powstają wtedy, gdy niepoprawnie 

wymawiamy głoski lub grupy spółgłoskowe, niepoprawnie 



akcentujemy wyrazy np. czeba zamiast trzeba, orenżada 

zamiast oranżada. 

 błędy stylistyczne – polegają na niewłaściwym doborze 

środków stylistycznych do charakteru wypowiedzi np. 

używanie kolokwializmów w oficjalnym przemówieniu. 

Do błędów stylistycznych zaliczymy również używanie tego 

samego wyrazu w bliskim sąsiedztwie i przeładowanie tekstu 

zapożyczeniami np. W celu uzyskania porady zadzwoń do 

mnie zamiast Jeśli potrzebujesz rady, zadzwoń do mnie. 

 

 

 

 



Masz do rozwiązania test językowy. W każdym zadaniu tylko jedna 

odpowiedź jest poprawna. Prześlij rozwiązanie na mojego maila do 

25 maja br. Podaj rozwiązania według podanego 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. 

 

 


