
Klasa 1MA – 15 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. 
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