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Z badań nad sprawnością ortograﬁczną
studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Powszechnie słyszy się wśród nauczycieli wszystkich typów szkół i szczebli
opinie o niskiej sprawności ortograﬁcznej uczniów. Takie krytyczne uwagi coraz częściej formułuje się także pod adresem studentów. Badania dotyczące przestrzegania reguł pisowni przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
średnich potwierdzają tę opinio communis1. W tej sytuacji potrzebne i użyteczne
dydaktycznie jest również określenie poziomu kompetencji w tym zakresie studentów zwłaszcza tych kierunków, na których kształci się przyszłych nauczycieli.
Powinni oni bowiem dobrze znać prawidła polskiej ortograﬁi i opanować umiejętność bezbłędnego pisania, skoro od nauczycieli wszystkich przedmiotów (nie
tylko polonistów) wymaga się systematycznej pracy nad kształtowaniem umiejętności ortograﬁcznych uczniów2.
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wyników badań nad
sprawnością ortograﬁczną studentów I roku pedagogiki wczesnoszkolnej Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu, przeprowadzonych w roku akademickim
2005/2006. Przedmiotem analizy było 232 wypracowania (recenzje i eseje), które stanowiły prace zaliczeniowe z przedmiotu literatura dla dzieci i młodzieży.
Wybór takiego typu materiału był celowy, gdyż umożliwił w większym stopniu
aniżeli przy wykorzystaniu innych metod sprawdzenie nawyków ortograﬁcznych słuchaczy. Przy pisaniu zadań otwartych zwraca się bowiem uwagę przede
1 Zob. B. Dubińska-Banaś, Stan świadomości ortograﬁcznej uczniów klas IV–VIII, [w:] Kształ-

cenie językowe w szkole, pod red. M. Dudzik, t. 7, Wrocław 1993, s. 27–35; D. Pipper, Współczesna polska ortograﬁa w szkole na przykładzie gimnazjum, Olsztyn 2003; E. Polański, Badania nad
ortograﬁą uczniów, Katowice 1973; tenże, Dydaktyka ortograﬁi i interpunkcji, Warszawa 1995;
R. Starz, Odchylenia od norm ortograﬁcznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10–14 lat, Kielce 2000; tenże, Ortograﬁa w zreformowanej szkole, cz. I, „Język Polski w Szkole IV–VI” 2001, nr 1,
s. 20–33; cz. II, „Język Polski w Szkole IV–VI” 2001, nr 2, s. 7–19.
2 E. Polański, Dydaktyka ortograﬁi…, s. 46.
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wszystkim na treść, a reguły ortograﬁczne stosuje się automatycznie, co sprawia,
że możliwość wystąpienia błędów jest większa. Wydaje się więc, że uzyskane
w ten sposób wyniki dość trafnie informują o rzeczywistych umiejętnościach ortograﬁcznych przyszłych pedagogów. Właściwej diagnozie służyło również inne
założenie, a mianowicie takie, aby wszystkie teksty były napisane odręcznie,
o co poproszono objętych badaniami studentów (58 osób).
Rejestrowałam na ogół wszystkie występujące w pracach uchybienia przeciw
normom pisowni. Ilustracji poziomu sprawności ortograﬁcznej słuchaczy służy
przedstawienie frekwencji i rodzaju wyekscerpowanych błędów. Taki przegląd
typowych usterek ortograﬁcznych oraz określenie stopnia ich nasilenia w analizowanych tekstach ma przede wszystkim walory praktyczne, ponieważ stanowi
podstawę podjęcia i zaplanowania właściwych działań dydaktycznych nad doskonaleniem umiejętności poprawnego pisania.
Absolwenci szkoły średniej powinni dobrze znać reguły pisowni i cechować
się wysoką sprawnością ortograﬁczną. Dlatego pojawianie się w pracach studentów błędów w tym zakresie budzi szczególny niepokój i skłania do szukania
ich przyczyn. Postaram się więc odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwe źródła
uchybień. W dociekaniach nad ich motywacją uwzględniam też problem, czy występowanie owych błędów znajduje oparcie w uzusie ortograﬁcznym i jest wyrazem dokonujących się we współczesnej polszczyźnie procesów językowych.
Interesujące wydaje się zwłaszcza ustalenie przyczyn tych uchybień, które mają
wysoką frekwencję.
Wśród wynotowanych błędów najliczniejszą grupę stanowią odchylenia
od reguł pisowni samogłosek nosowych w określonych formach ﬂeksyjnych.
Ze względu na frekwencję można wyróżnić cztery typy błędów, które dotyczą:
1) postaci biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego
(24,6%);
2) form czasu przeszłego, w których litery oznaczające głoski nosowe występują przed ł i l (21, 09%);
3) postaci 1. osoby singularis czasu teraźniejszego oraz przyszłego prostego
(14, 06%);
4) mianownika lub biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju nijakiego zakończonych wykładnikiem –ę (7,03%).
Najczęstsze są uchybienia od reguły, która nakazuje w bierniku singularnym
rzeczowników rodzaju żeńskiego zapisywać morfem ﬂeksyjny –ę. Niepoprawne
formy graﬁczne z e na końcu stanowią prawie 25% spośród wszystkich błędów
w pisowni. Oto przykłady: akademie, bajke, cene, decyzje, ﬁlozoﬁe, kare, książke,
literature, nadzieje, nagrode, nadawce, nędze, opinie, poprawe, skarge, sympatie,
równowage, racje, wiedze, wyobraźnie.
Podobnie w mianowniku lub bierniku rzeczowników nijakich: książę, imię,
zwierzę, pojawił się kilkakrotnie niepoprawny zapis z literą e w wygłosie.
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Tego rodzaju błędy w pisowni ę jako końcówki form ﬂeksyjnych zdają się
odzwierciedlać ogólną tendencję uzualną. Nierzadko bowiem spotyka się je także
w różnego rodzaju wydawnictwach, np.:
Będziesz miał szanse na luksus bycia lekarzem, a nie robotem do wykonywania „usług medycznych”3.
Bohaterowie w pewnym momencie tracą orientacje, czy oglądają telewizje,
czy są bohaterami programów telewizyjnych4.
Książe metropolita usiłował ominąć zakaz, umieszczając kleryków w poszczególnych paraﬁach, ale niektórzy zostali wykryci i aresztowani albo nawet rozstrzelani5.
Dzieje się tak mimo powszechnie uznanych arcydzieł światowej literatury „dziecięcej”, takich jak: „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrola, „Kubuś Puchatek”
Alana Alexandra Milne’a, „Mały Książe” Antoine’a Saint-Exupéry’ego…6.
Jest to bardzo mądre zwierze - domu pilnie strzeże7.
Duża grupa błędów w pisowni liter odpowiadających nosówkom odnosi się
do czasowników w czasie przeszłym. Przepis ortograﬁczny stanowi, że w tych
formach koniugacyjnych samogłoski występujące przed głoskami półotwartymi l
i ł należy zapisywać jako ą i ę, chociaż wymawia się je bez rezonansu wokalicznego8. Niezgodne z tą regułą są między innymi następujące formy imperfektywne
i perfektywne:
a) w liczbie pojedynczej:
rodzaj żeński: płyneła, staneła, szepneła, ujeła, zdjeła;
rodzaj męski: odpłynoł, połknoł, wyciągnoł, zaczoł;
rodzaj nijaki: ogarneło, szarpneło, ścisneło;
b) w liczbie mnogiej:
rodzaj męskoosobowy: ciągneliśmy, krzykneli, zaczeli, zdjeli;
rodzaj niemęskoosobowy: zaczełyśmy, wypoczeły, wzieły, zajeły.
O problemach w zapisie litery samogłoskowej ę w wygłosie świadczą także
błędne postacie 1. osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego oraz przyszłego
prostego. Oto one: ide, interesuje się, lubie, myśle, pisze, napisze, pochodze, poznaje, wynagrodze, zaplanuje, zrobie.
Trzy razy wystąpił również błąd w pisowni zaimka zwrotnego się z e na
końcu.
3

„Niedziela” 2005, nr 34, s. 25.
Aﬁsz zapowiadający przedstawienie pt. Święta Teresa & DVD, Teatr Powszechny im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu, 23 października 2005 roku.
5 G.F. Svidercoschi, Historia Karola Wojtyły, przeł. L. Rodziewicz, Kraków 2005, s. 84–85.
6 Z. Adamczykowa, O niektórych kategoriach i funkcjach literatury „osobnej”, s. 21–38, [w:]
tejże, Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki, Warszawa 2004, s. 21.
7 Anna Ożyńska-Zborowska, Antologia literatury dla najmłodszych, Warszawa 2002, s. 285.
8 Nowy słownik ortograﬁczny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2002, s. XII.
4
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Badania przeprowadzone przez Romana Starza dowiodły, że pisownia nosówek sprawia kłopoty także uczniom. Usterki w tym zakresie ustępują liczebnością
tylko odchyleniom od reguł pisowni łącznej i rozdzielnej9. W przeciwieństwie
jednak do uczniowskich wypracowań w pracach studentów nie pojawiły się błędy
w zapisie ą jako o lub om typu: jest moim kolegom, najlepszom koleżankom, z paniom, mojo siostro, które są odbiciem rozpowszechniającej się obecnie w uzusie
wymowy o charakterze regionalnym10.
Za to w trzech pracach wystąpiły uchybienia ilustrujące jeszcze inne rozterki
użytkowników polszczyzny, wyrażające się w pytaniu: Kiedy zapisać ą, a kiedy om? Tego rodzaju błędy, będące przejawem wahań co do wyboru właściwej
końcówki, traktować można także jako hiperyzmy. Niepewność ﬂeksyjna jest bowiem w tym wypadku wyrazem wątpliwości dotyczących właściwej wymowy
form deklinacyjnych z końcówką celownika liczby mnogiej –om i narzędnikowym wykładnikiem singularnym –ą. Lęk przed popełnieniem błędu typu: z tom
grzecznom dziewczynkom, sprawia, że i w zgodnej z normą postaci pluralnej pojawia się głoska nosowa ą11. Te usterki fonetyczne z kolei znajdują odbicie w niepoprawnej ortograﬁi:
Uważam tę książkę za wartą przeczytania i polecam ją wszystkim młodym
czytelniką.
Autor poddaje je grą językowym.
Dziecią wydawało się, że rodzice ich (!) nie kochają.
Często pomagam siotrzeńcą w odrabianiu lekcji.
Te warunki pogodowe nie sprzyjały pieszym wędrówką.
Częste błędne zapisy wyrazów z literami oznaczającymi nosówki skłania
do zastanowienia się nad przyczynami tych odchyleń. Skoro bowiem pojawiają się w powszechnym użyciu tak często, wskazanie ich źródeł jest szczególnie
ważne.
Z pewnością błędy te są motywowane zwyczajami artykulacyjnymi12, gdyż
zgodnie ze współczesną normą ortofoniczną głoski nosowe w formach czasu
przeszłego przed półotwartymi ł, l powinny być wymawiane bez rezonansu wokalicznego13. I taka realizacja akustyczna znajduje odbicie w niepoprawnych postaciach graﬁcznych.
9

R. Starz, Ortograﬁa w zreformowanej…(cz. I), s. 21, 24.
Zob. Nowy słownik ortograﬁczny…, s. XII.
11 Edward Polański zauważa, że nierozróżnianie w wymowie końcówki celownika liczby mnogiej –om i narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich –ą jest typowe dla użytkowników
języka w centralnej Polsce, Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku. Wymawianie obu morfemów
ﬂeksyjnych jako połączenia om stało się, zdaniem językoznawcy, regionalną cechą ekspansywną.
Zob. Nowy słownik ortograﬁczny…, s. XII.
12 E. Sękowska, Błędy w pisowni o podłożu wymawianiowym, s. 141–142, [w:] Nauka o języku
dla polonistów, pod red. S. Dubisza, wyd. 4, Warszawa 2002, s. 141.
13 B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2003, s. 17.
10
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Z kolei samogłoskę ę w wygłosie wyrazów artykułuje się bez nosowości lub
lekko ją zaznacza w wymowie bardziej starannej. Także w wypadku identyczności wygłosu 1. i 3. osoby liczby pojedynczej niektórych czasowników dopuszcza
się lekki rezonans nosowy w 1. osobie, np. ja piszę – on pisze, ja chcę – on chce,
ja rysuję – on rysuje. Ale już „literowe” wymawianie tego dźwięku, tzn. z pełnym
brzmieniem nosowym, uchodzi za rażącą usterkę fonetyczną. Inaczej zaś artykułuje się w pozycji wygłosowej ą, które powinno być zawsze wymawiane z pełnym
rezonansem wokalicznym14.
Zauważyć jednak należy, że w polszczyźnie następuje proces stopniowej
denazalizacji ę oraz ą, co jest zresztą typowe dla ewolucji systemów samogłoskowych języków słowiańskich15. Najnowsze badania akustyczne wykazały,
że właściwie synchroniczna nosowość nie istnieje w wymowie współczesnych Polaków16. Jednocześnie to właśnie trwałość prawideł ortograﬁcznych podtrzymuje
istnienie obu dźwięków nosowych w systemie fonologicznym polszczyzny, choć
już w XVI–XVII wieku pojawiła się tendencja do usunięcia tych fonemów17.
Niewątpliwie odnosowiona wymowa ą i ę w omówionych formach utrudnia stosowanie zasad ortograﬁcznych, które regulują ich pisownię, i przyczynia
się do powstawania błędów w zapisie. Zdaniem Edwarda Polańskiego, tego typu
rozbieżności między pisownią wyrazów z nosówkami a ich wymową ilustrują
jeden z poważnych problemów językowych, mianowicie nieprzystawalność rozwoju języka mówionego do ortograﬁi, która z natury swej jest bardziej stabilna18.
Rzeczywiście, przypadki wpływu zasad wymowy na kodyﬁkację ortograﬁczną
są raczej rzadkie19.
Wydaje się jednak, że powodem błędnych zapisów znaków wyrażających
dźwięki nosowe nie są tylko zwyczaje wymawianiowe współczesnych Polaków.
Kluczem do wyjaśnienia przyczyn może być również spostrzeżenie dotyczące
wysokiej zależności między sprawnością ortograﬁczną a pamięcią wzrokową. Pisownię opanowuje się przecież przede wszystkim przez percepcję wzrokową. Potwierdzają to wyniki badań nad zależnością między typem pamięci a kompetencją
14

Ibidem.
J. Miodek, O normie językowej, s. 73–83, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 79.
16 D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2002, s. 60.
17 W. Lubaś, Kilka uwag o kodyﬁkacji publicznej wymowy polskiej, „Poradnik Językowy”
1995, z. 4, s. 3.
18 E. Polański, Dydaktyka ortograﬁi…, s. 100–101.
19 Przykładem ilustrującym to zjawisko jest norma określająca zasady pisowni przyimków
złożonych typu: spoza, spod, sprzed, spomiędzy, ale – znad. Bądź też zgodnej z wymową pisowni
przedrostka z- w czasownikach dokonanych jako z–, s–, ś–, a więc: zbić, zważyć, schować, spłacić,
ściąć, ścisnąć. Zob. J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995, s. 45; J. Tokarski, Traktat
o ortograﬁi polskiej, Warszawa 1978, s. 67–68.
15
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ortograﬁczną. Dowiodły one, że najmniejszy wpływ na opanowanie poprawnej
pisowni ma pamięć słuchowa, a największy – receptor wzrokowy20.
Tymczasem w różnego rodzaju nowych typach kontaktu pisemnego za pośrednictwem sieci komputerowej oraz telefonii komórkowej, jak: czaty, grupy,
listy i fora dyskusyjne, e-maile, SMS-y, najczęściej nie stosuje się znaków diakrytycznych. Nie zawsze da się to usprawiedliwić względami technicznymi, to znaczy brakiem polskich znaków. Najczęściej powodem jest językowe niechlujstwo,
niedbałość o formalny kształt wypowiedzi i niezwracanie uwagi na prawidła ortograﬁczne. Poza tym także chęć szybkiego przesłania informacji przez sieć internetową sprawia, że użytkownicy nie przywiązują wagi do poprawności zapisu.
Trzeba przyznać, że zasady poprawności językowej i grzeczności komunikacyjnej w tych typach kontaktu nie są jeszcze ostatecznie określone, a ponadto ich opis normatywny napotyka na wiele trudności21. Jednak językoznawcy
normatywiści zalecają, aby przestrzegać, jeśli tylko możliwości techniczne na
to pozwalają, zasad ortograﬁi i używać polskich znaków22. Wymaga tego również netykieta, zobowiązując użytkowników Internetu do niepopełniania błędów
ortograﬁcznych i tzw. literówek23.
W praktyce zasady te są swobodnie traktowane przez piszących, co spotyka
się zresztą z liberalną oceną odbiorców, a błędy w pisowni wyrazów z nosówkami
należą chyba do najliczniejszych (tak przynajmniej wynika z moich obserwacji).
Ten wniosek znajduje potwierdzenie w opinii Andrzeja Markowskiego. Warszawski językoznawca konstatuje mianowicie, że twórcy internetowi nie przestrzegają
reguł obowiązujących w polszczyźnie standardowej, w tym ortograﬁcznych i interpunkcyjnych24.
Z kolei Bartek Chaciński zwraca uwagę na zjawisko świadomej walki z ortograﬁą25 na stronach internetowych, będące przejawem kontestatorskiej postawy młodych ludzi wobec jakichkolwiek zasad oraz sposobem na podkreślenie
własnej indywidualności. Jeśli dodamy do tego zwyczaj zapisywania polskich
słów za pomocą angielskich zgłosek, np. shkola (szkoła), goora (góra), jush (już),
to uzyskamy bardzo skomplikowany obraz polskiej ortograﬁi w nowoczesnych
środkach komunikacji.
Taka ortograﬁczna nonszalancja jest nie tylko niepochlebną wizytówką piszącego, lecz także może też utrudniać proces komunikacji. Poprawność pisowni
jest przecież podstawowym warunkiem zrozumiałości tekstu pisanego i wpływa
20

E. Polański, Dydaktyka ortograﬁi…, s. 16, 45.
Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005,

21 A.

s. 117.
22 J. Grzenia, Zasady komunikacji internetowej, s. 311–345, [w:] Polszczyzna na co dzień, pod
red. M. Bańko, Warszawa 2006, s. 335; R. Pawelec, Poradnik. Jak mówić i jak pisać?, Warszawa
2004, s. 72.
23 B. Chaciński, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003, s. 91.
24 A. Markowski, op. cit., s. 117.
25 B. Chaciński, op. cit., s. 99.
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w znaczącym stopniu na skuteczność przekazu informacji. Poza tym błędy w zapisie przyczyniają się do opóźnienia tempa czytania, co w wypadku Internetu
jest szczególnie kłopotliwe.
Popularność nowoczesnych środków komunikacji sprawia, że użytkownicy języka wielokrotnie spotykają się z niewłaściwą formą graﬁczną wyrazów
z nosówkami, co prowadzi do utrwalenia w pamięci takich zapisów. To z kolei pomnaża wątpliwości co do ich pisowni, a w konsekwencji przyczynia się
do automatycznego popełniania błędów. Nawet gdy piszący ma świadomość niepoprawności zapisu danego słowa wynikającej z przyczyn technicznych, częste
stykanie się z błędami wpływa na ugruntowanie nawyków ortograﬁcznych niezgodnych z kodyﬁkacją.
Drugą pod względem frekwencji grupę błędów stanowią w analizowanych
pracach odchylenia od reguł pisowni łącznej i rozdzielnej. Tego typu normy ortograﬁczne mają charakter umowny. Toteż nie znajdują uzasadnienia we współczesnych procesach fonetycznych czy morfologicznych, nie odwołują się też
do tradycji historycznej – etymologii wyrazu lub dawnej wymowy. Poprawny
zapis takich wyrazów i wyrażeń wymaga więc znajomości zasad nią rządzących
i kształcenia automatyzacji pisowni.
Jednak przyswojenie ortograﬁcznej wiedzy w tym zakresie nie gwarantuje
bezbłędnego pisania. Niektóre z tych prawideł są bowiem nieprecyzyjnie sformułowane i przez to zawiłe, np. pisownia połączeń z liczebnikiem pół. Inne wymagają pamięciowego opanowania wielu wyjątków, choćby dawnych połączeń
przyimkowych, które dziś są zrostami: dlaboga, poniewczasie, popojutrze, wspak,
zgoła, znienacka itd.
Poza tym rozumienie tych przepisów ortograﬁcznych wiąże się niejednokrotnie z koniecznością posiadania przynajmniej propedeutycznej wiedzy z gramatyki
historycznej. Tak jest chociażby z regułą o rozdzielnej pisowni niektórych przyimków z dopełniaczem lub celownikiem deklinacji rzeczownikowej przymiotników. Nie może więc dziwić, że pisownia łączna i rozdzielna sprawia Polakom
ogromne trudności i w związku z tym bardzo często naruszają te właśnie reguły
ortograﬁczne26.
Spostrzeżenie to potwierdzają badane przeze mnie prace studentów. Występujące w nich uchybienia przeciw zasadom pisowni łącznej i rozdzielnej odnosiły się do wyrażeń przyimkowych lub zaimkowych. Sporadycznie zaś pojawiały
się błędy w zapisie partykuły nie z przysłówkami: nierzadko, nietrudno. I tak
studenci popełnili uchybienia, pisząc łącznie następujące wyrażenia zaimkowe:
co dzień, co najmniej, oraz przyimkowe: na razie, na pewno, na przykład, po prostu, przede wszystkim27.
26

R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku, Kraków 2003, s. 109.
Przeprowadzona przeze mnie wśród studentów polonistyki ankieta dotycząca pisowni tego
typu wyrażeń wykazała, że i oni mają kłopoty z ich poprawną pisownią. Na 58 osób 36 napisało
na pewno razem, 35 – na razie, a 22 popełniło błąd łącznej pisowni po prostu.
27
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Uwagę zwraca wysoka frekwencja błędnego zapisu na razie, będącego połączeniem przyimka na z wyrazem raz. Zgodnie z normą należy je zapisać oddzielnie,
tak jak: od razu, po raz (który), po razie, w razie. Ale oprócz nich występują: naraz
(pisane także oddzielnie w znaczeniu ‘na jeden raz’28), coraz, nieraz (choć i nie raz
w przeciwstawieniach29), oraz, wraz, zaraz, zarazem, zrazu, które funkcjonują jako
zrosty. A zatem te same składniki są pisane i łącznie, i rozłącznie, co w znacznym
stopniu utrudnia ich bezbłędny zapis, powodując ortograﬁczny galimatias.
Ta niezrozumiała dla użytkowników języka niekonsekwencja pisowniana
sprawia też trudności interpretacyjne językoznawcom. Na przykład J. Tokarski
stwierdza, że oba połączenia – naraz i na razie, są zleksykalizowane30. W innym
miejscu zaś dodaje, że łączna pisownia pierwszego z nich nie ma przekonującego uzasadnienia. Oba składniki tego zrostu zachowują bowiem odrębność wyrazową, a stopień jego leksykalizacji nie odbiega od wyrażenia na razie pisanego
osobno31. Dziwi zatem, że ta oczywista i przejrzysta złożoność jego struktury nie
jest poparta rozłączną pisownią.
Z kolei autorzy Zasad pisowni polskiej zauważają, że łącznie pisze się tylko
nieliczne dawne wyrażenia przyimkowe, które scaliły się w jeden wyraz i mają
dziś charakter zrostów. A wśród nich wymieniają: naraz, wraz, zaraz, zarazem,
zrazu, zaznaczając jednakże, iż ich złożoność morfologiczna jest jeszcze dość
wyraźna i nie zatarła się w pełni w poczuciu językowym użytkowników32.
Opinie językoznawców o znacznym stopniu przejrzystości struktury tych połączeń nie znajdują potwierdzenia we współczesnym uzusie. Łączny zapis ma
bowiem coraz wyższą frekwencję w tekstach pisanych, czego odzwierciedleniem
są omawiane prace. Ale nie tylko one, gdyż z błędną pisownią bardzo często spotykałam się także w wypracowaniach i dyktandach uczniów szkoły podstawowej.
Mimo takiej tendencji uzualnej słowniki ortograﬁczne zawierające najnowszą
kodyﬁkację podtrzymują tę pisownianą niekonsekwencję zróżnicowanego zapisu
naraz i na razie.
Niewątpliwie nielogiczność ustaleń normatywnych w odniesieniu do tych
samych składników tłumaczy w pewnym stopniu pojawianie się błędów. Sprawą istotną wydaje się również to, że w świadomości użytkowników polszczyzny
oba połączenia mają charakter zrostów o nieczytelnej wyrazistości strukturalnej.
Owa leksykalizacja wiąże się zresztą ze zjawiskiem dekompozycji znaczeniowej
wchodzącego w ich skład rzeczownika. Piszący nie mają świadomości, że z punk28

Nowy słownik poprawnej polszczyzny…, s. 49.
Ibidem, s. 513.
30 J. Tokarski, op. cit., s. 90.
31 Ibidem, s. 95.
32 S. Jodłowski, W. Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograﬁcznym, wyd. 12, przejrzane i uzupełnione przez D. Jodłowską-Wesołowską, Wrocław 1985,
s. 84.
29
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tu widzenia etymologii są to wyrażenia przyimkowe, w których przyimek łączy
się z rzeczownikiem33.
Z pewnością więc coraz większy stopień zatarcia wyrazistości budowy wpływa na niepoprawną ortograﬁę wyrażenia na razie. Być może motywacji jego
błędnej pisowni w pracach studentów należy szukać również w żargonie młodzieżowym, w którym bardzo popularne są formuły pożegnania: nara, narka, pisane
razem, a będące skrótem od używanego potocznie przy żegnaniu się z rozmówcą
wykrzyknika na razie34. Z tak zapisanymi formami niezwykle często można spotkać się w SMS-ach i komunikacji elektronicznej przez Internet, co wynika z tego,
że są skrótowe, a więc funkcjonalne i pożądane w tego typu formach kontaktu.
Opatrzenie z nimi przyczynia się do tego, iż postać ich zapisu jest błędnie przenoszona na wyrażenie na razie.
Podobne uwagi można poczynić w odniesieniu do połączenia na pewno, którego niewłaściwy zapis kilkakrotnie pojawił się w pracach studentów35. W tym
wypadku również trudność pisownianą komplikuje fakt, że oprócz wyrażenia
zapisywanego oddzielnie mamy pisane łącznie zapewne. Poza tym pokrewieństwo formalne podkreśla zbieżność treści semantycznej, ponieważ oba używane
są w znaczeniu ‘niewątpliwie, bez wątpienia, z pewnością’36.
Z synchronicznego punktu widzenia wyrażenie na pewno jest połączeniem
przyimka z przysłówkiem37. Perspektywa diachroniczna ujawnia pozostałość
żywotnej do końca XV wieku rzeczownikowej odmiany przymiotników rodzaju
nijakiego38. Należy jednak zauważyć, że wśród użytkowników polszczyzny zatarło się nie tylko poczucie historycznej pochodności wyrazu pewno, lecz także
33 S. Szober wyrazy typu: naraz, coraz, zaraz, wraz, teraz, wówczas, wtenczas, dokoła, pojutrze, powoli, a więc składające się z formy przypadkowej rzeczownika w połączeniu z przyimkiem
albo zaimkiem, nazywa złożonymi przysłówkami odrzeczownikowymi. Tenże, Gramatyka języka
polskiego, wyd. 11, Warszawa 1969, s. 149.
34 Nowy słownik poprawnej polszczyzny…, s. 491.
35 Zauważyć trzeba, że jest on też typowy dla uzusu ortograﬁcznego współczesnych Polaków.
Na przykład ostatnio dostrzegłam go w ulotce reklamującej usługi banku: Napewno będziesz zadowolony!
36 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa 1988, s. 641; t. III, Warszawa 1989, s. 941.
37 Status gramatyczny tego typu wyrażeń jest trudny do określenia. W ujęciu S. Szobera
to przysłówki złożone. Cechą wyróżniającą tych części mowy jest obecność przyimka na oraz przyrostka –o, np. na czczo, na daremno, na niebiesko, na prawo, na próżno. Zob. tegoż, Gramatyka…,
s. 147. J. Tokarski jednak zauważa, że te konstrukcje prościej jest traktować jako części zdania lub
połączenia frazeologiczne i nazywać wyrażeniami okolicznikowymi. Por. tegoż, Traktat o ortograﬁi…, s. 73–75. W nowszych opracowaniach na pewno jest nazywane modulantem, którym mówiący
wyraża swoje mocne przekonanie o wysokim prawdopodobieństwie sformułowanego przypuszczenia, domysłu, hipotezy. Zob. Słownik współczesnego języka polskiego, red. naukowy B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 566.
38 S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, wyd. 4 zmienione,
Warszawa 2003, s. 160.
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jego przynależność do klasy przysłówków. Reguła ortograﬁczna jednoznacznie
stwierdza, że przyimek na ze wszystkimi przysłówkami, zarówno pochodzącymi od przymiotników, jak i niepochodzącymi od nich, piszemy łącznie. Zatem
na pewno można wpisać w szereg wyrażeń, których zapis nie nasuwa wątpliwości, a więc: na czysto, na darmo, na długo, na krótko, na jasno, na próżno,
na nowo, na żywo itd.39
J. Tokarski zauważa, że samodzielność wyrazowa połączeń ‘na’ z przymiotnikami i przysłówkami jest wprost narzucająca się40. Wydaje się jednak,
że w odniesieniu do na pewno odrębność ta nie jest tak oczywista. Z pewnością
wiąże się to z tym, że we współczesnym języku przysłówek pewno jest rzadko
używany41.
Tak więc na pewno staje się formacją martwą. A konsekwencją nieznajomości jego motywacji jest włączanie do tej samej klasy zrostów, co: nadaremnie,
naprawdę, naprędce, nareszcie, natychmiast, nawzajem. To przesądza o wysokiej
frekwencji błędnych jego zapisów nie tylko w omawianym materiale.
Trudna do wyjaśnienia jest łączna pisownia partykuły wprowadzającej
na przykład. W językowym obiegu istnieje seria tego typu połączeń zapisywanych rozdzielnie: na kształt, na miarę, na modłę, na szczęście, na zdrowie itp. Są
one przejrzyste pod względem budowy, a czytelna dla piszących odrębność wyrazowa obu składników znajduje odbicie w poprawnej pisowni. Być może więc
uzasadnienia trzeba upatrywać w tym, że owo wyrażenie występuje najczęściej
w postaci skrótu np. pisanego razem.
Znamienna jest też błędna forma zapisu połączenia po prostu. Z genetycznego punktu widzenia przyimek łączy się tu z dawnym celownikiem przymiotnika
odmienionego według paradygmatu rzeczownikowego42. Taki gramatyczny relikt
zachował się jeszcze w rozdzielnie pisanych: po cichu, po kryjomu, po ciemku,
po chrześcijańsku, po przyjacielsku, po polsku, po bratersku, po ludzku, po mistrzowsku43. Ale już pomału, pomaleńku, pomalutku, powolutku, pospołu są zleksykalizowane i zapisywane razem. Dołączyć tu można również inne przysłówki
o pisowni łącznej: pojutrze, pokrótce, popojutrze, poniewczasie, poniekąd44. Te
dawne wyrażenia przyimkowe mają dzisiaj charakter zrostów, a odczucie ich hi39

Tego typu formacji jest wiele, ponieważ przyimek na odznacza się wyjątkową zdolnością
do łączenia z przysłówkami odprzymiotnikowymi. Por. J. Tokarski, op. cit., s. 93.
40 Ibidem.
41 Takim też kwaliﬁkatorem jest opatrzony w Słowniku współczesnego języka…, s. 736.
42 K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa
1989, s. 240.
43 Tego typu dawne formy celownikowe wchodzą w skład rozbudowanej serii przysłówków złożonych utworzonych od przymiotników na –ski, (–cki, –dzki), które dotyczą narodowości, np. po angielsku, po grecku, lub nazywają potrawy kulinarne, np. śledzie po żydowsku, sernik
po wiedeńsku. Do grupy tej należą też inne: postępować po koleżeńsku, po ludzku, po przyjacielsku;
ubierać się po chłopsku, po mieszczańsku itp. Por. J. Tokarski, op. cit., s. 100.
44 Nowy słownik ortograﬁczny…, s. LV.
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storycznej samodzielności się zatarło. Tylko niektóre spośród nich odznaczają się
wyraźną złożonością, np. pojutrze, popojutrze, pokrótce.
Niewątpliwie więc i w wypadku połączenia po prostu następuje proces jego
leksykalizacji, polegający na zacieraniu się wyrazistości dwuczłonowej struktury.
Z kolei łączna pisownia przede wszystkim nie znajduje uzasadnienia w zachodzących współcześnie procesach językowych. Jego odrębność wyrazowa jest czytelna i nie powinna nasuwać wątpliwości co do zapisu. Zresztą spośród połączeń
z przyimkiem przed tylko jedno piszemy łącznie, mianowicie przedtem.
Pojawiające się w pracach studentów błędy w łącznej i rozdzielnej pisowni
wyrażeń przyimkowych są odzwierciedleniem trudności w określeniu relacji między przyimkiem a wyrazem z nim związanym. Nie może to jednak dziwić, skoro
wyjaśnienie motywacji tych połączeń jest niekiedy trudne nawet dla językoznawcy45. A omówienie ich morfologicznej podzielności wymaga często przywołania
komentarza historycznojęzykowego, co wykracza poza wiedzę przeciętnego użytkownika języka. Tymczasem, jak podkreśla J. Tokarski, aby przepis ortograﬁczny
miał moc obowiązującą, powinien odwoływać się do wiedzy objętej programem
szkoły podstawowej46.
Na inne źródło tego rodzaju błędów wskazuje R. Starz. Komentując liczne odchylenia od reguł ortograﬁi w pisowni wyrażeń przyimkowych, jakie wynotował
z prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, stwierdza: W języku mówionym
większość przyimków, tworząc zestroje akcentowe, pozbawiona jest samodzielnego akcentu, a przez to słabo odczuwana jako wyrazy, które należy zapisywać
rozłącznie47.
W analizowanym materiale uwagę zwraca również pisownia imiesłowów
przymiotnikowych z partykułą przeczącą nie. Uchwałą Rady Języka Polskiego,
podjętą w roku 1997, wprowadzono zasadniczo łączną pisownię nie z imiesłowami odmiennymi niezależnie od tego, czy oznaczają one stałą cechę przedmiotu
lub jego nosiciela, czy też wskazują na czynnościowy charakter tej nieosobowej
formy słowa. Dopuszczono jednak świadomą pisownię rozdzielną przy czasownikowym użyciu zaprzeczonego imiesłowu48. Z tego powodu Zygmunt Saloni
nazywa tę zmianę pozorną49. Alojzy Zdaniukiewicz zauważa zaś, iż narusza ona
obowiązującą do dziś nadrzędną ogólną zasadą pisowni polskiej o prymacie pisowni rozdzielnej nad pisownią łączną50.

45

Por. na ten temat uwagi: J. Tokarski, op. cit., s. 85–97.
Ibidem, s. 15.
47 R. Starz, Ortograﬁa w zreformowanej szkole (część I)…, s. 23.
48 Nowy słownik ortograﬁczny…, s. LXIII; [R. S.] „Nie” z imiesłowami, „Poradnik Językowy”
1997, z. 10, s. 79–85.
49 Z. Saloni, O sytuacji w polskiej ortograﬁi, „Poradnik Językowy” 1998, z. 4–5, s. 37.
50 A.A. Zdaniukiewicz, Czy możliwe jest udoskonalenie ortograﬁi polskiej?, „Język Polski”
2005, nr 5, s. 384.
46
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Dotychczas obowiązująca kodyﬁkacja była dla użytkowników języka niejasna. Uzależniała bowiem zapis od kryterium semantycznego: imiesłowy o znaczeniu przymiotnikowym nakazywała pisać łącznie, a o charakterze czynnościowym – oddzielnie51. Tymczasem w praktyce często nie jest łatwo to rozstrzygnąć.
Trudności z tym związane formułuje autor Traktatu o ortograﬁi polskiej następująco: granice między przymiotnikiem odczasownikowym a imiesłowem nie są jednoznacznie ustalone nawet w podręcznikach uniwersyteckich52. Zauważa: jeżeli
się rzecz sprowadza do znaczenia, powstaje bardzo trudna do rozstrzygnięcia,
nawet przez specjalistów, sprawa, jaki stopień leksykalizacji kwaliﬁkuje do traktowania danego znaczenia jako odrębne, a stąd przesuwa dane użycie imiesłowu
do klasy przymiotników53. Stwierdza: Losy tego przepisu są typowym przykładem
komplikacji ortograﬁcznych, wywołanych brakiem jego jednoznaczności54.
Interesujące jest, na ile wprowadzona zmiana systemowa funkcjonuje
w świadomości studentów i znajduje odbicie w ich tekstach. Z badanych prac
wynotowałam 25 imiesłowów odmiennych. Spośród nich 15 to imiesłowy bierne,
a pozostałe – czynne. Niektóre z nich pojawiły się kilkakrotnie, stąd liczba użyć
56. Najczęściej wystąpiły następujące formy: nienapisany, nienależący, nieukończony, niepublikowany, niewydany, nielubiący, niezwiązany, niemający, niesprzyjający, nieużywany, nieróżniący się.
Analiza sposobu ich zapisu pozwala mówić o pewnym zamęcie ortograﬁcznym. Imiesłowy bierne są prawie zawsze zapisywane łącznie, niezależnie od
ich znaczenia. Oto kilka przykładów:
Problematyka tej książki jest niezwiązana z moimi zainteresowaniami.
Ten epizod okazał się niezwiązany z akcją.
Pedagog stwierdził, że jest on niezwiązany uczuciowo z ojcem.
Powinnością czytelnika jest odkryć to, co niewypowiedziane.
Zamykała się coraz bardziej, tłumiąc w sobie niewypowiedziany dotąd żal.
Ta wielowątkowa książka przykuwa uwagę zwłaszcza nieoczekiwanymi zwrotami akcji.
Wiele wypowiedzi to konstrukcje niedokończone, urwane.
Na stole zobaczył nieukończony list.
Była przekonana, że ta jeszcze nieukończona książka przyniesie jej sławę.
W książce wykorzystano niepublikowane dotąd materiały.
Jedynie nie pytany, nie napisany, nie ukończony i nie przyjęty mają zapis
osobny. Wydaje się, że w tych wypadkach o pisowni rozłącznej zadecydowało sil51

Słownik ortograﬁczny języka polskiego PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red.
M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 97, 101.
52 J. Tokarski, op. cit., s. 15.
53 Ibidem, s. 15–16.
54 Ibidem, s. 123.
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ne przekonanie o odczasownikowym pochodzeniu użytych form imiesłowowych.
Pozostałe z nich są być może traktowane przez piszących jako przymiotniki i tak
jak one zapisywane razem z partykułą nie. Przypuszczenie to jest o tyle uzasadnione, że w języku polskim istnieje wiele zaprzeczonych przymiotników o podobnej budowie i czasownikowej motywacji, np. nieprzekupny, niepojętny, nieporadny, nierozważny, nieuczynny, niewyspany, niewyżyty. Taki sposób ich zapisu
jest konsekwencją procesu adiektywizacji, polegającego na zatarciu się poczucia
werbalnego charakteru tych form.
Jeśli zaś chodzi o imiesłowy przymiotnikowe czynne, to są one zanotowane
z reguły oddzielnie: nie lubiący, nie mający, nie należący, nie znający się, nie różniący się, nie sprzyjający itp. Ale występują też postacie łączne: niesprzyjający,
nieistniejący, niezachęcający, w następujących kontekstach:
Z powodu niesprzyjającej pogody nie pojechali na wycieczkę w góry.
Niesprzyjający zbieg okoliczności sprawił, że musiał jednak wrócić
na wyspę.
Zdjęcia, które przechowywała, były jedyną pamiątką po nieistniejącym
już uczuciu.
Początek tej opowieści jest banalny i niezachęcający do czytania.
Tak więc piszący stosują alternatywne sposoby zapisu: albo łączny, albo rozdzielny. Taka praktyka pisowniana nie może być oceniana negatywnie, ponieważ
najnowsza kodyﬁkacja dopuszcza wariantywność. Nasuwa się jednak pytanie,
czy rozłączna pisownia stosowana jest przez studentów świadomie, jak to zalecają językoznawcy, czy też motywacja takich zapisów jest przypadkowa. Choć
niewątpliwie świadomość teoretyczna nie wyklucza popełniania błędów. Trudno
jednak oprzeć się wrażeniu, że pisownia odmiennych imiesłowów zaprzeczonych
jest dla studentów trudna, a reguły nią rządzące nadal nieprecyzyjne.
Z pewnością też owe problemy wynikają bardzo często z nieumiejętności
odróżnienia imiesłowów od przymiotników. Co prawda przyznać należy, że
nie opracowano jeszcze kryteriów pozwalających jednoznacznie wyodrębniać te
grupy wyrazów. J. Tokarski proponuje więc, aby posługiwać się raczej terminem
formacje typu imiesłowowego55. A ponadto wyróżniać przymiotniki o formantach imiesłowowych typu: nieobyty, nieposzlakowany, niepożądany, niesłychany,
niespodziany, niewymuszony, niewyszukany56, oraz imiesłowy pozorne, utworzone od czasowników zwrotnych albo nieprzechodnich, np. niespracowany, niestrudzony, niezdecydowany, niedoświadczony57. Podobnie Mieczysław Szymczak zauważa, że imiesłowy oznaczające stałą cechę przedmiotu lub jej nosiciela
mają wiele wspólnego z przymiotnikami, np. nienasycony, nieoczekiwany, niedo55

Ibidem, s. 118.
Ibidem, s. 133.
57 Ibidem, s. 132, 149.
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uczony, niewygadany. Toteż każe je nazywać przymiotnikami odimiesłowowymi,
a nie imiesłowami58.
Te zawiłe rozstrzygnięcia klasyﬁkacyjne nie mają waloru użytkowego w dydaktyce ortograﬁi. Ilustrują za to trudności związane z pisownią zaprzeczonych
imiesłowów odmiennych. Praktyczne zastosowanie ma natomiast stwierdzenie,
że czynnikiem ułatwiającym określenie przynależności do klasy imiesłowów
jest ich wyraźny związek z formą osobową. Jeśli zaś nie da się wskazać takich
powiązań, to mamy do czynienia z przymiotnikiem lub przysłówkiem59.
Wyekscerpowane przeze mnie przykłady pisowni imiesłowów przymiotnikowych z przeczeniem potwierdzają przypuszczenie Z. Saloniego60, że zmiana
w ustaleniach ortograﬁcznych w nikłym stopniu wpłynie na zwyczaj językowy.
W opinii tego językoznawcy nawet ci, którzy dbają o poprawność wypowiedzi,
będą pisać połączenia imiesłowów odmiennych z przeczeniem oddzielnie, jeśli
w ich odczuciu mają werbalny charakter. Intuicyjne odczuwanie czasownikowości jest bowiem dla użytkowników języka argumentem na rzecz rozłącznej pisowni, o czym przekonują liczne błędy w pisowni nie z rzeczownikami odsłownymi.
Obecna sytuacja traktowania pisowni łącznej i rozdzielnej zaprzeczonych
imiesłowów przymiotnikowych jako równoprawnych wariantów powiększa
– wbrew intencjom kodyﬁkatorów – chaos ortograﬁczny. Jest bowiem sprzeczna
z wymogiem jednoznacznego formułowania reguł pisowni. A cecha ta jest warunkiem skuteczności ich stosowania61.
W omawianych pracach pojawiły się także błędy ortograﬁczne w wyrazach,
których pisownia opiera się na zasadzie historycznej. Jej uzasadnienie z dzisiejszego punktu widzenia jest niemożliwe. Wymaga więc odwołania do wiedzy o procesach fonetyczno-morfologicznych, które zaszły w minionych epokach dziejów
polszczyzny. W praktyce podaje się je w słownikach ortograﬁcznych jako wyrazy
z ó i rz niewymiennymi, których pisownię należy zapamiętać. Nie pomniejsza
to jednak faktu, że ich błędny zapis jest rażącym naruszeniem normy ortograﬁcznej. Chodzi mianowicie o następujące wyrazy: póki, prócz, wójt, rzekomo, rzetelny, korzystny, rzadki, wykorzystany, wyrzeźbiony.
Przeprowadzona analiza materiału pozwala orzec, że poziom sprawności ortograﬁcznej objętych badaniem studentów I roku pedagogiki wczesnoszkolnej nie
jest zadowalający. Przekonuje o tym nie tylko przedstawiona typologia błędów
i ich nasilenie, lecz także repartycja uchybień w poszczególnych pracach. Tylko
niecałe 40% spośród nich było bezbłędnych, w 47% wystąpił jeden błąd lub dwa,
a w pozostałych – trzy, cztery bądź pięć.

58

Słownik ortograﬁczny…, s. 102.
J. Tokarski, op. cit., s. 120–121.
60 Z. Saloni, O pisowni „nie” – i może o innych sprawach, „Poradnik Językowy” 2001, z. 7,
59

s. 17.
61

J. Tokarski, op. cit., s. 14.
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W tej sytuacji niezbędna staje się systematyczna praca nad podniesieniem
sprawności ortograﬁcznej przyszłych pedagogów w ramach zajęć z kultury języka62. Potrzebę taką uzasadnia przede wszystkim argument, że opanowanie sztuki
bezbłędnego pisania jest rudymentarną umiejętnością wykształconego człowieka.
Poza tym wchodzi w zakres kompetencji zawodowych nauczyciela, gdyż wszyscy pedagodzy powinni być krzewicielami i stróżami polszczyzny63 – pięknej i pod
każdym względem nienagannej.

From the research on orthographical competence
of elementary education students
Summary
The article presents the results of the research on orthographical competence of ﬁrst year students of elementary education. Over two hundred written compositions have been examined in order
to write down all instances of departures from spelling rules. On the basis of the examination, the
spelling mistakes typical for the examined group have been classiﬁed and their possible reasons discussed. The conclusions also considered the linguistic processes taking place in modern Polish and
their inﬂuence on orthographical custom. High frequency of the appearance of spelling mistakes in
particular compositions showed that the level of orthographical competence represented by future
teachers is not satisfactory.
62

R. Stawarz postuluje nawet wprowadzenie odrębnych ćwiczeń z nauki ortograﬁi i interpunkcji. Zob. Dyskusja nad referatami, s. 73–76, [w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, pod red. J. Bartmińskiego, M. Karwatowskiej, Lublin 2000, s. 74.
63 Z. Klemensiewicz, Poprawność i pedagogika językowa, s. 769–779, [w:] Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, wybór prac pod red. A. Kałkowskiej, Warszawa 1982, s. 778.
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