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W listopadzie 1998 roku, w przededniu wprowadzenia reformy oświaty1, 
odbyła się w Lublinie konferencja „Język polski jako przedmiot dydaktyki uni
wersyteckiej”2. Jedną z najważniejszych kwestii dyskutowanych podczas obrad 
było określenie stosunku polonistyki uniwersyteckiej do polonistyki szkolnej 
i do reformowanej szkoły. Wśród referentów i dyskutantów omawiających pro
blematykę nauczania języka polskiego w szkole i przygotowania przyszłych 
nauczycieli przeważał pogląd, że w szkole podstawowej istnieje „rozziew mię
dzy nauczaniem gramatyki sięgającej XIX wieku a opisem akademickim, który 
obowiązuje studentów”3. Sytuacja ta była różnie interpretowana. Część badaczy 
uważała, że taki rozziew powoduje, że „w efekcie nauczyciel odrzuca ten opis, 
na ślepo realizuje podręcznik”4. Bezrefleksyjne korzystanie z materiałów dydak
tycznych i związane z tym zagrożenia dostrzegły też autorki podręczników 
szkolnych, które stwierdziły, iż: „na lekcjach dominuje formalny stosunek do 
zagadnień językowych, bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie z materiałów 

1 Reforma oświatowa została wprowadzona w roku 1999. W jej ramach przyjęto nowy po
dział na etapy edukacji: szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjałną. Wraz z tymi 
zmianami zostały również wprowadzone nowe programy dla wszystkich szkół.

2 Pokłosiem konferencji jest książka: Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, 
red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lublin 2000.

3 R. Pawłowska, Jak przygotować nauczyciela polonistę do kształcenia językowego ucznia? 
[w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, 
Lublin 2000, s. 46. Zob. też: K. Bakuła, Potrzeba myślenia w kategoriach celów i osiągnięć [w:] 
Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lu
blin 2000, s. 77: R. Grzegorczyk owa, Wiedza o języku - konieczna [w:] Język polski jako przed
miot dydaktyki uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lublin 2000, s. 67.

4 R. Pawłowska, dz. cyt., s. 46.
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dydaktycznych, a w dyskusjach pojawiają się głosy, że kłopotliwa i trudna gra
matyka jest w szkole niepotrzebna”5.

5 J. Kowalikowa, H. Synowiec, U. Żydek-Bednarczuk, Uniwersytecka dydaktyka języka 
a podstawy programowe kształcenia języka w szkole [w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki 
uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lublin 2000, s. 22.

6 Tamże, s. 21.
7 T. Zgółka, Odpowiedzi referentów [w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki..., s. 84.
8 Zob. K. Kleszczowa, Dyskusja nad referatami [w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki..., 

s. 71-72; R. Grzegorczykowa, dz. cyt., s. 67.
9 Mowa tu o reformie, która ma być wprowadzona w roku szkolnym 2012/2013.

Przyczyny tych negatywnych zjawisk leżą w stanie wiedzy nauczycieli: „Kon
kretyzacja treści podstawy w programach autorskich i praktyce szkolnej w dużym 
stopniu będzie zależała od świadomości językoznawczej nauczyciela, która kształtu
je się w toku przygotowania lingwistycznego i dydaktycznego na wyższych uczel
niach”6. Należy jednak pamiętać, co podkreślał Tadeusz Zgółka7, że cele edukacji 
szkolnej są inne niż akademickiej i nie można przenieść na teren szkoły (zwłaszcza 
podstawowej i gimnazjum) modelu językoznawstwa akademickiego.

Kolejnym problemem, na który zwrócono uwagę, było znaczenie zmniej
szenia godzin poświęconych wiedzy o języku na rzecz kształcenia sprawności 
językowej, nauki o komunikacji i o nowoczesnych teoriach języka w szkole. 
Większość uczestników dyskusji uznała, że nie można całkowicie rezygnować 
z nauki gramatyki - jako argument często były przytaczane względy glottody- 
daktyczne - uczeń powinien mieć wiedzę o polskim systemie gramatycznym, by 
mógł go porównać z systemem języka obcego, którego się uczy8. Wszyscy na
tomiast zgadzali się z potrzebą oczyszczenia podręczników szkolnych ze zbęd
nej terminologii - terminologię powinien znać nauczyciel - absolwent studiów 
polonistycznych i powinien umieć przekazać zdobytą wiedzę uczniowi bez ob
ciążania go trudnymi terminami - zwłaszcza w szkole podstawowej.

Od czasu dyskusji nad nowym programem nauczania języka polskiego mi
nęło już 14 lat, obecnie szkolnictwo przechodzi kolejną reformę9. Wydaje się, że 
jest to dobry moment, by sprawdzić, czy postulaty uczestników konferencji są 
realizowane, czy uwagi dotyczące dydaktyki języka polskiego w szkole i na 
uniwersytetach są nadal aktualne. Warto się zastanowić, czy wiedza przekazy
wana uczniom jest spójna, czy w podręcznikach dla poszczególnych szczebli 
edukacji są odwołania do wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach kształce
nia, czy terminologia nie jest zbyt rozbudowana i czy jest spójna.

Problemem, który wybrałyśmy jako punkt odniesienia, jest jedno z zagad
nień fonetyki: sposoby klasyfikacji głosek ze względu na ruch języka ku podnie
bieniu twardemu, czyli tzw. miękkość spółgłosek. Ta cecha artykulacyjna jest 
w niejednakowy sposób przedstawiana w podręcznikach akademickich - student 
ma możliwość poznania różnych ujęć problemu. Jednocześnie spółgłoski polskie 
i ich cechy artykulacyjne są przedmiotem nauczania w szkole podstawowej, 

136



zatem w myśl postulatów z konferencji w nauczaniu o tych cechach nie powinno 
się wprowadzać zbędnej terminologii.

W pierwszej części artykułu przedstawiamy główne różnice dotyczące kla
syfikacji polskich spółgłosek ze względu na ich miękkość w najpopularniejszych 
podręcznikach i skryptach akademickich - da to obraz wiedzy, którą powinien 
zdobyć przyszły nauczyciel na studiach polonistycznych.

Najnowsze podręczniki akademickie10 prezentują kilka sposobów klasyfika
cji spółgłosek ze względu na kryterium miękkości. Jak przypominają uczest
niczki lubelskiej dyskusji, „zadaniem kształcenia uniwersyteckiego jest przede 
wszystkim wyposażenie studenta w wiedzę językoznawczą oraz w określone 
umiejętności. Student ma poznać wiele teorii językoznawczych i ich zastosowa
nie oraz sprawnie i umiejętnie wykorzystać zawartą w nich wiedzę i umiejętno
ści w różnych sytuacjach, np. w szkole”11. Zatem studenci, zapoznając się ze 
stanowiskami autorów podręczników i skryptów, powinni mieć świadomość, że 
w nauce mogą istnieć różne systemy opisu i klasyfikacji prezentowanego mate
riału. Zadanie to na pewno ułatwia zaznaczenie przez autora podręcznika, że 
istnieją inne ujęcia zagadnienia. Wśród wymienionych opracowań dwa - Fone
tyka i fonologia współczesnego języka polskiego i Gramatyka języka polskiego - 
wskazują n istnienie innych niż prezentowane przez autorów stanowisk. 
W pierwszym podręczniku autorki zaznaczają, że we „wcześniejszych opraco
waniach spółgłoski określano na podstawie pięciu cech, z dodatkową (w stosun
ku do proponowanego przez autorki podziału) informacją o twardości i miękko
ści oraz ustności i nosowości12. W podręczniku Janusza Strutyńskiego13 znajduje 
się natomiast wykaz różnych sposobów opisu głównego miejsca artykulacji 
spółgłosek. Autor opisuje cztery takie sposoby:

10 Przedstawiamy stanowiska autorów 5 podręczników, w których jest omawiana fonety
ka artykulacyjna. Są to następujące pozycje: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) i 
Podręczna gramatyka języka polskiego autorstwa Alicji Nagórki, Gramatyka polska Janusza 
Strutyńskiego, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego Danuty Ostaszewskiej i 
Jolanty Tambor, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego Marka Wiśniew
skiego (pełne adresy bibliograficzne tych opracowań znajdują się w wykazie literatury). 
Pomijamy tu podręczniki, które skupiają się tylko na zagadnieniach fonologicznych 
i morfonologicznych, oraz starsze opracowania, takie jak np. prace Bożeny Wierzchowskiej, 
ponieważ zakładamy, że absolwent polonistyki, powtarzając wiadomości z fonetyki, np. 
w ramach przygotowania do prowadzenia lekcji, sięgnie raczej po współczesne opracowania 
z zakresu fonetyki.

11 J. Kowalikowa, H. Synowiec, U. Żydek-Bednarczuk, dz. cyt., s. 17.
12 D. Ostaszewska, J. Tambor, Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego 

języka polskiego, Warszawa 2000, s. 33.
13 J. Strutyński, Gramatyka polska. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia, Kra

ków 1996.

1. Poprzez wskazanie na miejsce artykulacji: (1) wargowe, (2) zębowe, 
(3) dziąsłowe, (4) twardopodniebienne (5) miękkopodniebienne; albo - to samo 
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w terminologii łacińskiej: (1) labialne, (2) dentalne, (3) alweolarne, (4) palatalne 
(prepalatalne, mediopalatalne, postpalatalne), (5) welarne

2. Przez wskazanie na narząd artykulacyjny: (1) wargowe, (2) przedniojęzy- 
kowe, (3) środkowej ęzy ko we, (4) tylnojęzykowe.

3. Przez różne kombinacj e dwóch poprzednich kryteriów:
- (1) dwuwargowe, (2) wargowo-zębowe, (3) przedniej ęzy ko we (zębowe, dzią- 

słowe) (4) zębowo-prepalatalne, (5) dziąsłowo-prepalatalne, (6) palatalne wła
ściwe, (7) postpalatalne (8) tylnojęzykowe;

- (1) dwuwargowe, (2) wargowo-zębowe, (3) zębowe, (4) dziąsłowe, (5) predorsal- 
no-postdentalne, (6) predorsalno-postaloweolame, (7) prepalatalne, (8) postpala
talne, (9) tylnojęzykowe;

3. Przez równoczesne uwzględnienie narządu artykulacyjnego oraz główne
go miejsca artykulacji: a) (1) dwuwargowe, (2) wargowo-zębowe, (3) przednio- 
językowo-zębowe, (4) przedniej ęzy ko wo-dziąsło we, (5) środkowej ęzy ko wo- 
twardopodniebienne (w skrócie środkowej ęzy ko we), (6) tylnojęzykowo- 
miękkopodniebienne - w skrócie tylnojęzykowe14.

14 Tamże, s. 40.

To zestawienie daje obraz problemów, jakie może napotkać osoba, która 
pragnie powtórzyć zagadnienia miękkości spółgłosek i np. przygotować się do 
prowadzenia lekcji poświęconej artykulacji tych głosek - według jednego po
działu np. spółgłoska z ’ w wyrazie Azja jest wariantem spółgłoski zębowej (po
dział 1) lub przedniej ęzykowo-zębowej (podział 4), a według innego podziału 
należy do odrębnej klasy spółgłosek zębowo-prepalatalnych (podział 3). Oczy
wiście wiadomo, że w szkole podstawowej nikt nie będzie omawiać artykulacji 
zębowo-prepalatalnej spółgłoski z’ w wyrazie Azja. Jednak, jak zauważa Regina 
Pawłowska: „absolwent polonistyki [...] musi umieć opisać artykulacyjnie, aku
stycznie i funkcjonalnie każdą głoskę [podkr. - M.K., A.M.], kształt kanału 
głosowego - a zwłaszcza rezonatora ustnego jako całościowej bryły - a nie tylko 
ruch warg i języka i rozumieć zależność brzmienia od kształtu rezonatorów”. 
Zatem wiedza o tym, jak powstają głoski takie jak np. z ’ i jak należy je klasyfi
kować, jest niezbędna. Student polonistyki powinien poznać różne sposoby kla
syfikacji spółgłosek, musi zatem wiedzieć, że są różne poglądy na temat statusu 
głosek miękkich i zmiękczonych.

Oprócz odmiennych stanowisk w sprawie klasyfikacji spółgłosek wybrane 
podręczniki różnią się również w takich zagadnieniach jak: status spółgłosek 
miękkich i ich podział, sposób artykulacji spółgłosek typu c’, z’. Każda z tych 
różnic zostanie omówiona poniżej. W opisie głosek, w których artykulacji bierze 
udział środek języka, pojawiają się różne terminy: spółgłoski miękkie, spółgło
ski miękkie właściwe, spółgłoski zmiękczone oraz spółgłoski postpalatalne 
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i prepalatalne15. Rozbieżność ta jest często spowodowana stosunkiem autorów do 
cechy miękkości spółgłosek jako kryterium istotnego przy podziałach spółgłosek.

15 Nie wszystkie określenia są niejednoznaczne, np. spółgłoskami postpalatałnymi we 
wszystkich opracowaniach określa się głoski k’, g’.

16 A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 1998, s. 47.
17 Tamże, s. 45-51.

W starszym opracowaniu Alicji Nagórki miękkość jest uznawana za cechę roz
różniającą spółgłoski: „Miękkość, tak jak i dźwięczność, to pewna właściwość 
dźwięku przysługująca mu dzięki udziałowi jakiegoś dodatkowego narządu w pro
cesie artykulacji - wybrzuszenia języka w kierunku palatum Elementy dźwiękowe 
obdarzone taką cechą wchodzą w opozycje z dźwiękami różniącymi się od nich 
minimalnie-jedynie brakiem tej cechy, por.: p-p’. »Pozytywny« człon takiej opo
zycji nosi nazwę nacechowanego. Lingwiści obserwują, że w warunkach neutraliza
cji opozycji fonologicznej funkcję reprezentowania obu fonemów przejmuje człon 
uboższy o tę cechę, nienacechowany”16. W tym podręczniku jest dokładnie przed
stawiony podział spółgłosek wg kryterium miękkości. Spółgłoski miękkie są zróżni
cowane, tworzą kilka zhierarchizowanych grup: spółgłoski wargowe: p b’ v ’ 
tworzą grupę spółgłosek zmiękczonych. Reszta spółgłosek należy do grupy mięk
kich właściwych, w której można wyróżnić spółgłoski miękkie środkowej ęzy ko we 
i spółgłoski miękkie przedniej ęzy ko we (charakterystyczne dla wyrazów obcych). 
Do tej ostatniej grupy autorka zalicza spółgłoski zazębowe: .s' z’, c’,dz’, t \ d’ oraz 
zadziąsłowe: cz’, sz’, ż’, dż’, r’, /’. Podział ten przedstawia się następująco17:

Spółgłoski miękkie
1. Spółgłoski zmiękczone (artykulacyjnie dwumiejscowe): b’ p’ v ’f’ m ’ (autorka 

uznaje je za odrębne fonemy wjęzyku polskim, powołując się na Stiebera)
2. Spółgłoski miękkie właściwe

2.1. Spółgłoski miękkie środkowej ęzykowe
2.1.1. prepalatalne:

- szczelinowe: ś, ź
- zwarto-szczelinowe: ć, j
- zwarto-otwarte: ń, ń, i

2.1.2. postpalatalne
- zwarto-wybuchowe: k’, g’
- szczelinowe: x y ’
- zwarto-otwarte // ’

2.2. Spółgłoski miękkie - przedniej ęzy ko we (ten rodzaj miękkości charaktery
styczny jest dla wyrazów obcych. Są to miękkie warianty fonemów twardych)

2.2.1. zazębowe:
- zwarto-wybuchowe: t d ’
- szczelinowe: .s' z ’
- zwarto-szczelinowe: c j ’
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2.2.2. zadziąsłowe:
- szczelinowe: s z ’
- zwarto-szczelinowe: ć ’, 3’
- zwarto-otwarte: r ’, l ’

Janusz Strutyński, podobnie jak Alicja Nagórko, omawia podział spółgłosek 
ze względu na położenie środkowej części języka. Według tego autora spółgło
ski mediopalatalne ć, ź, ś, dź, ń należy nazwać palatalnymi właściwymi, nato
miast spółgłoski postpalatalne i prepalatalne nie mają odrębnej nazwy określają
cej rodzaj miękkości. Spółgłoski wargowe są natomiast uznane za spółgłoski 
spalatalizowane, ale autor zaznacza, że wg terminologii audytywnej są one też 
określane jako miękkie18.

18 J. Strutyński, dz. cyt., s. 44.
19 D. Ostaszewska, J. Tambor, dz. cyt., s. 33.
20 Tamże, s. 33.
21 M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007, 

s. 44-45.

W podręczniku Danuty Ostaszewskiej i Jolanty Tambor miękkość spół
głosek jest uznana za cechę, która nie ma znaczenia przy ich rozróżnianiu: 
„każda spółgłoska środkowejęzykowa jest miękka i odwrotnie - każda spół
głoska o innym miejscu artykulacji jest twarda. Innym problemem są spół
głoski zmiękczone, czyli głoski o podwójnym miejscu artykulacji. Zmięk
czenie jest dodatkowym pobocznym obok podstawowego miejscem artyku
lacji”19

Autorki w tabeli opisującej polskie spółgłoski wyróżniają spółgłoski środ
kowej ęzy ko we prepalatalne: ć, dź, ź, ś, ń i ń oraz postpalatalne k’, g’, które 
wcześniej zostały uznane za jedyne miękkie spółgłoski. Reszta spółgłosek, 
w których artykulacji występuje ruch języka ku podniebieniu środkowemu, zo
stała uznana za spółgłoski zmiękczone, które są miękkimi wariantami głosek 
twardych20.

Marek Wiśniewski w swoim skrypcie omawia kryterium miękkości, czyli 
udział środka j ęzyka w procesie artykulacj i, j ednak - podobnie j ak autorki Fone
tyki i fonologii współczesnego języka polskiego - uznaj e, że spółgłoski można 
podzielić na twarde, miękkie i zmiękczone. Spółgłoski miękkie to takie, w któ
rych środek języka tworzy jedyną zaporę, tzn. jest głównym miejscem artykula
cji, natomiast spółgłoski zmiękczone to takie, w których środek języka nie two
rzy jedynej zapory, powietrze napotyka opór również w innym miejscu kanału 
głosowego21.

W nowszym podręczniku Alicja Nagórko także zrezygnowała z omawiania 
kryterium miękkości spółgłosek. Autorka, powołując się na zalecenia IPA (In
ternational Phonetic Association), za nadrzędną uznaje klasyfikację głosek ze 
względu na sposób artykulacji, następnie wymienia miejsce artykulacji. W ra
mach tego podziału są omówione miękkie warianty spółgłosek twardych - czyli 
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spółgłoski zmiękczone (zarówno wargowe, jak i inne) oraz spółgłoski środko
wej ęzyko we22.

22 A. Nagórko, Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010, s. 52-60.
23 J. Strutyński, dz. cyt., s. 44 45.
24 D. Ostaszewska, J. Tambor, dz. cyt., s. 42.

Jedynie starszy podręcznik Alicji Nagórki zawiera dokładną klasyfikację 
spółgłosek miękkich, większość omawia kryterium miękkości spółgłosek w spo
sób opisowy. W najnowszych podręcznikach brak już tego kryterium - przyczy
ny usunięcia miękkości jako cechy różnicującej spółgłoski wyraźnie zostały 
wyjaśnione w podręczniku Danuty Ostaszewskiej i Jolanty Tambor.

Drugą ważną różnicą związaną z miękkością jest opis artykulacji spółgłosek 
przedniej ęzy ko wy ch zmiękczonych. Różnica ta wynika z przyjętego stanowiska 
w sprawie samodzielności przedniej ęzy ko wy ch spółgłosek spalatalizowanych. 
Jeżeli autor przyjmuje, że spółgłoski spalatalizowane nie są jedynie wariantami 
spółgłosek przedniej ęzy ko wy ch (zębowych i dziąsło wy ch) twardych, wówczas 
są wyodrębnione grupy spółgłosek przedniejęzykowo-zazębowych i przednieję- 
zykowo-zadziąsłowych - w ten sposób klasyfikują spółgłoski Alicja Nagórko 
w starszym opracowaniu i Janusz Strutyński. Drugi autor nazywa te głoski pre- 
palatalnymi i zaznacza, że: „przy spółgłoskach prepalatalnych oraz postpalatal- 
nych kontakt języka z palatum poszerza się dodatkowo o zęby, dziąsła oraz we- 
lum. Ta prepalatalno-zazębowa lub zadziąsłowa albo postpalatalno-welarna 
artykulacja stanowi akt jednolity, decydujący o głównym miejscu artykulacji 
takich głosek jak t’, d’. s’, z’ [podkr. - M.K., A.M.], np. prepalatalno-zazębowe 
t’ nie jest miękkim odpowiednikiem t, gdyż są to dwie spółgłoski o różnych 
miejscach artykulacji”23.

W nowszym podręczniku Alicji Nagórki brak omówienia kryterium mięk
kości spółgłosek przedniej ęzy ko wy ch, jednak zaproponowany przez autorkę 
podział spółgłosek pozwala na ustalenie, że nadal wyróżnia ona spółgłoski zazę- 
bowe i zadziąsłowe. W pozostałych podręcznikach przedniej ęzy ko we spółgłoski 
spalatalizowane są jedynie wariantami twardych spółgłosek przedniejęzykowo- 
-zębowych lub przedniej ęzy ko we-dziąsło  wy ch. Danuta Ostaszewska i Jolanta 
Tambor piszą na temat artykulacji tych spółgłosek: „podniesienie środkowej 
części języka ku palatum stanowi dodatkową artykulację dla następujących 
spółgłosek zmiękczonych o podwójnym miejscu artykulacji p’, b’, m’, v’,
t’, d’, c’ itd. (wszystkie oprócz środkowej ęzy ko wy ch). [...] Spółgłoski te trzeba 
koniecznie odróżniać od omawianych wcześniej spółgłosek środkowejęzyko- 
wych - miękkich właściwych, dla których owo podniesienie języka ku palatum 
jest miejscem podstawowym i jedynym”24.

Natomiast Marek Wiśniewski, omawiając spółgłoski zmiękczone na przy
kładzie z’, pisze: „jest to dźwięk, który powstaje przy wyraźnym wzniesieniu 
języka ku podniebieniu twardemu. Powietrze wydostające się płuc napotyka 
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jednak na przeszkodę nie tylko w okolicy środka języka. Przede wszystkim musi 
ono przecisnąć się przez szczelinę utworzoną przez przód języka i zęby górnej 
szczęki. Zmiękczona głoska [z’] nie jest więc środkowej ęzy ko wa, lecz przednio- 
językowa”25.

25 M. Wiśniewski, dz. cyt., s. 44-45.
26 Zob. M. Wiśniewski, dz. cyt.; D. Ostaszewska, J. Tambor, dz. cyt.
27Zob. J. Strutyński, dz. cyt., A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej...
28 Przy cytatach z obowiązujących obecnie podręczników nie podaj emy roku wydania, gdyż 

są one corocznie wznawiane.
29 http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne /rozporządzenie_20081223_ zal_2.pdf
30 Por. np. J. Bartmiński, O językoznawczy kanon polonistyczny. Głos na otwarcie konferencji 

[w:] Język polski jako przedmiot dydaktyki..., s. 12; J. Kowalikowa, H. Synowiec, U. Żydek- 
-Bednarczuk, dz. cyt., s. 21.

Według nowszych podręczników artykulacja spółgłosek spalatalizowanych, 
np. c’, z’, jest sekwencją dwóch ruchów artykulacyjnych: główna artykulacja, 
np. zębowa, i dodatkowa, poboczna - palatalna26. Według starszych opracowań27 
wymowa spółgłosek spalatalizowanych stanowi jednolity akt artykulacyjny.

Druga część artykułu jest poświęcona opisom miękkich spółgłosek zawar
tym w podręcznikach szkolnych. Zagadnienia te są rozmaicie realizowane 
i omawiane na poszczególnych poziomach edukacji szkolnej. Sposób omawiania 
głosek miękkich zależy nie tylko od podstawy programowej, ale przede wszyst
kim od ujęć w różnych podręcznikach28.

Na etapie szkoły podstawowej minimum programowe postuluje - w ramach 
rozwijania świadomości językowej ucznia - wprowadzenie informacji o: „różni
cach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twar
dych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych”29. Nauka fonetyki nie jest 
więc celem samym w sobie, ale ma służyć rozwijaniu umiejętności prawidłowej 
wymowy i pisowni oraz kształtowaniu kompetencji językowych. Zresztą cała 
wiedza o języku przekazywana młodym ludziom w szkole podstawowej nie 
tworzy jeszcze opisu systemu językowego. Jest to zgodne z postulatami wysu
wanymi podczas konferencji w Lublinie30.

Nakaz wprowadzenia wiadomości o głoskach języka polskiego realizują 
prawie wszystkie dostępne na rynku podręczniki. Jedynie w popularnym cyklu 
podręczników pt. To lubię! Ćwiczenia językowe, którego autorkami są Halina 
Mrazek i Iwona Steczko, brak zagadnień dotyczących fonetyki. Inne często 
w szkołach stosowane podręczniki omawiają zagadnienie bardzo powierzchow
nie, stosując tylko najprostsze przykłady. Omawiane są przede wszystkim trzy 
kryteria, na podstawie których dokonuje się podziału głosek polskich: dźwięcz
ność - bezdźwięczność, ustność - nosowość, miękkość - twardość.

W zakresie interesującego nas kryterium (twardość - palatalność) na tym 
etapie edukacji nie wprowadza się rozróżnienia na głoski palatalne i spalatali- 
zowane (miękkie i zmiękczone); wszystkie traktuje się jako miękkie i tylko tym 
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terminem się je określa. Autorzy podręczników wyjaśniają, na czym polega 
artykulacja spółgłosek miękkich i czym się różni od artykulacji głosek twardych. 
Takie ujęcie znajdujemy na przykład w podręczniku do kl. V Hanny Dobrowol
skiej Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego 
i językowego31 32 oraz w książce Marii Nagajowej Słowa zwykłe i niezwykłe33. Po
dobnie problem ujmują autorzy podręcznika Nasz język ojczysty, Jerzy Podracki 
i Józef Porayski-Pomsta, którzy wiadomości fonetyczne wprowadzają już w kla
sie IV. Wyróżniają oni wprawdzie wyraźnie głoski palatalne (ć, ń, ś, ź, dz), ale 
zaraz rozszerzają tę grupę o spalatalizowane, nie opisując różnic między tymi 
dwiema klasami głosek33.

31 Autorka w podręczniku do klasy V wyjaśnia: „Spółgłoski miękkie to takie spółgłoski, przy 
których wymawianiu unosi się środkowa część języka, np. ś, ć, ń, k’, w’” (s. 264).

32 Znajdziemy tu następujące informacje: „Kiedy język przesuwa się ku przodowi jamy ust
nej, a jego środkowa część wysklepia się w kierunku podniebienia twardego, powstają wówczas 
spółgłoski miękkie, np. ś, ź, ć, dź, ń, p‘, b‘" (s. 125).

33Autorzy podręcznika piszą tak: „Litery ć, ń, ś, ź oraz dwuznak dź oznaczają spółgłoski 
miękkie, np. ćma, koń, koś, źdźbło. Spółgłosek miękkich jest jednak więcej. Prawie każdej 
spółgłosce twardej odpowiada miękka, np. bić, figa, ginąć, historia, lipa, mina, pinia, wina ” 
(s. 128).

34 Z. Klemensiewicz, Ogólne wskazówki metodyczne nauczania głosowni opisowej [w:] Wy
bór prac z metodyki nauczania języka polskiego, red. B. Wieczorkiewicz, Warszawa 1964, s. 102.

Zakres i sposób przekazywanych informacji fonetycznych jest różny. Wyda- 
je się, że trudne kwestie istoty powstawania dźwięków mowy najlepiej przed
stawia podręcznik M. Nagajowej, który zawiera schemat budowy aparatu arty- 
kulacyjnego, a istota artykulacji poszczególnych głosek jest opisana jako efekt 
określonych ruchów języka i innych narządów artykulacyjnych; uczeń ma ob
serwować własny aparat mowy i porównywać z rysunkami w książce. Jest to 
zgodne z wciąż aktualnymi zaleceniami Z. Klemensiewicza, który postulował, 
by podstawą poznania zjawisk fonetycznych przez ucznia było osobiste do
świadczenie. Uczeń powinien być obserwatorem i eksperymentatorem34.

Takiego graficznego zilustrowania omawianych zagadnień brak w podręcz
niku Hanny Dobrowolskiej, ale i tutaj poleca się dzieciom, aby obserwowały 
ruchy warg, przykładały palce do szyi, próbując wyczuć drżenie, zatykały nos 
i obserwowały, czy wymowa głosek ulega zniekształceniu. Wszystkie omawiane 
podręczniki wprowadzają jedynie podstawowe pojęcia: samogłoski - spółgłoski, 
głoski dźwięczne - bezdźwięczne, ustne - nosowe, twarde - miękkie, a zdobyta 
wiedza ma być wykorzystana na lekcjach poświęconych poprawnej wymowie 
nosówek, grup spółgłoskowych niejednorodnych pod względem dźwięczności, 
zbitek spółgłoskowych i in. Co ważne, mimo niewielkich różnic w sposobie 
przekazywania wiadomości wszystkie trzy analizowane tutaj podręczniki zawie
rają podobne informacje i wprowadzają te same - zresztą niezbyt liczne - termi
ny językowe. Do głosek miękkich zaliczają środkowej ęzy ko we i pozostałe spół
głoski zmiękczone, np. p’, b\ k’, g’, m’ itd.; przemilczają istnienie zmiękczo
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nych spółgłosek zębowych i dziąsło wy ch, które dostały się do języka polskiego 
głównie pod wpływem zapożyczeń: td’, s’, z’, c’, dz’ czdż’ szż

Można oczekiwać, że na etapie kształcenia gimnazjalnego zagadnienia fone
tyczne powrócą i zostaną uzupełnione. Tymczasem minimum programowe kła
dzie nacisk na wiadomości z zakresu komunikacji językowej, na poprawne uży
wanie frazeologizmów i związków składniowych. Treści z zakresu fonetyki są 
w minimum programowym prawie nieobecne i pojawiają się jedynie na margi
nesie zagadnień związanych z poprawną wymową35.

35 http://reformaprogramowa. men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_2.pdf
36 Autorzy tę różnicę objaśnili następująco: „Gdy środkowa część języka jest oddalona od 

podniebienia twardego, powstają spółgłoski twarde. Gdy środkowa część języka dotyka podnie
bienia twardego, powstają głoski miękkie. Gdy środkowa część języka tylko zbliża się do podnie
bienia twardego, powstają głoski zmiękczone” (s. 134).

37 Istota miękkości została objaśniona następująco: „Gdy środkowa część języka opuszcza 
się, powstają spółgłoski twarde, kiedy zbliża się do podniebienia twardego lub z nim zwiera, two
rzą się spółgłoski miękkie. W bardziej szczegółowej klasyfikacji wyróżnia się spółgłoski miękkie 

Odpowiedź autorów podręczników jest różna. Znany ze szkoły podstawowej 
cykl podręczników To lubię! Ćwiczenia językowe autorstwa Haliny Mrazek, 
Marty Potaś i Iwony Steczki także na tym etapie edukacji nie omawia cech arty- 
kulacyjnych głosek (choć mowa tu o zbitkach spółgłoskowych, wymowie nosó
wek, geminat itp.). Pozostałe podręczniki na ogół omawiają dość dokładnie za
gadnienia fonetyczne.

Książka pt. Język ojczysty (podręcznik do kształcenia językowego przypo
rządkowany do Świata w słowach i obrazach Witolda Bobińskiego) w klasie II 
omawia zagadnienia fonetyczne. Bardzo dokładnie została tu przedstawiona 
budowa aparatu artykulacyjnego, analizowane zagadnienia zostały zilustrowane 
rentgenogramami i przedstawieniami układu wiązadeł głosowych. Szczegółowo 
opisano istotę artykulacji głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, ustnych i no
sowych oraz twardych i miękkich, przy czym wprowadzono rozróżnienie po
między głoskami miękkimi i zmiękczonymi36. W rozdziale poszerzającym wie
dzę obowiązkową wprowadzono podział głosek ze względu na stopień zbliżenia 
narządów mowy i miejsce artykulacji. Autorzy nie zrezygnowali z terminologii 
językoznawczej (operują np. terminami: sylaba zamknięta, otwarta, wiązadła 
głosowe, głoski zwarto-wybuchowe, szczelinowe itp.), a wśród ćwiczeń pojawi
ły się nawet polecenia rozpoznania głoski na podstawie jej rentgenogramu (sic!).

Podobna analiza i interpretacja problemu powstawania głosek polskich jest 
zawarta w podręczniku Czytam świat. Człowiek i język. W części do klasy I auto
rzy Anna Krzyczkowska, Roman Starz i Ewa Szpak przedstawiają budowę na
rządów mowy, wprowadzają wiele terminów anatomicznych, np. nagłośnia, 
krtań, jama gardłowa, języczek. Uczeń dowiaduje się, w jaki sposób powstają 
głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, a także twarde, miękkie 
i zmiękczone37. Pozostałe kryteria podziału głosek nie zostały tu omówione.
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Wprowadzone wiadomości poprzedzają zagadnienia dotyczące upodobnień (po
jawiają się tu terminy: ubezdźwięcznienia, udźwięcznienia, upodobnienia 
wsteczne i postępowe).

Nieco bardziej lakonicznie traktuje ten temat podręcznik Anny Grabarczyk 
Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami. Z infor
macji teoretycznych wprowadzonych w drugiej klasie uczeń dowiaduje się, iż: 
„W zależności od tego, które narządy mowy [...] biorą udział w wytwarzaniu 
dźwięków, powstają różne rodzaje głosek - min.: samogłoski (a, i, o, u, y, ą, ę) 
i spółgłoski (np.: p, ź, g, sz), głoski miękkie (np.: ń, ś, b dz) i twarde (np.: y b, 
dz), nosowe {ę, ą, m, m„ n, ń) i ustne (pozostałe głoski), dźwięczne i bez
dźwięczne” (s. 85).

Owo dość ogólnikowe wyjaśnienie poprzedza serię ćwiczeń, głównie zwią
zanych z prawidłową wymową i upodobnieniami. Książka nauczyciela do tego 
podręcznika w ogóle nie zawiera scenariuszy lekcji fonetycznych ani przykła
dowych ćwiczeń. Brak ich również na płycie CD dołączonej do książki i zawie
rającej min. testy i sprawdziany.

W podręcznikach do gimnazjum podobnie jak w książkach do szkoły pod
stawowej zakres i sposób przekazywanych informacji jest różny. Niektóre pod
ręczniki w ogóle pomijają informacje fonetyczne (np. To łubie':), inne ledwie je 
sygnalizują {Słowa na czasie), jeszcze inne poświęcają im bardzo dużo uwagi 
{Język ojczysty). Przeciwnie niż w szkole podstawowej informacje na temat 
miękkości głosek przedstawiane w podręcznikach gimnazjalnych nie są zbieżne. 
Niektóre podręczniki wyróżniają tylko głoski twarde i miękkie, inne wyróżniają 
jeszcze głoski zmiękczone, jednak w wyjaśnieniu ich istoty pojawiają się nie
spójności. Według podręcznika Język ojczysty głoski zmiękczone powstają, gdy 
środek języka zbliża się do palatum, ale go nie dotyka (podczas gdy przy mięk
kich dotyka). Nie jest to wyjaśnienie precyzyjne i może wprowadzać w błąd, np. 
przy miękkich szczelinowych ś, ź nie ma zwarcia środka języka z palatum, a na
wet w tym podręczniku są one określone jako miękkie. Z kolei z podręcznika 
Czytam świat. Człowiek i język dowiadujemy się, iż spółgłoski zmiękczone to te, 
„w których brzmieniu słychać słaby dźwięk i” (s. 26). Można się zgodzić, że 
słaby dźwięk i słychać w formach typu miasto, biały, kiedy, ale czy uczeń będzie 
go też słyszał w wyrazach typu: diabeł, łekcja, a tym bardziej przed i zgłosko- 
twórczym, np. mimo, biwaki Jest to niejednoznaczne kryterium, wymagające 
bardzo wyćwiczonego słuchu fonematycznego38.

oznaczane literami: ć, dź, ń, ś, ź oraz zmiękczone: pozostałe spółgłoski, w których brzmieniu 
słychać słaby dźwięk i” (s. 26).

38 Niektórzy nauczyciele posługują się tradycyjną terminologią, inni zupełnie rezygnują 
z wprowadzania określonych zagadnień, a tylko nieliczni podejmują próby - mniej lub bardziej 
udane - zmierzenia się z problemem ominięcia terminologii przy wprowadzaniu zagadnień grama
tycznych. Próba takiego omawiania istoty spółgłosek zmiękczonych jest dowodem na to, że postu
laty badania języka w oderwaniu od terminologii nie zawsze się sprawdzają w praktyce. Termino
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Przyjmuje się, że na ostatnim etapie edukacji szkolnej (w szkołach ponad- 
gimnazjalnych) uczeń zna zagadnienia związane z fonetyką języka polskiego. 
Minimum programowe mówi, że powinien rozpoznawać i poprawiać różne ro
dzaje błędów językowych, także te związane z wymową nosówek, spółgłosek 
miękkich, grup spółgłoskowych oraz błędy dotyczące cech prozodycznych mo
wy, w tym akcentu39. Jak słusznie zauważyli uczestnicy lubelskiej konferencji 
metodycznej, w szkole średniej: „wiedza gramatyczna o języku pojawia się je
dynie na lekcjach języków obcych. Poloniści o języku mówią mało i niechętnie, 
skoncentrowani na historii literatury. Potrzeba korelacji między nauczaniem 
języka ojczystego a szkolnym opanowaniem języków obcych uzasadnia - na
szym zdaniem - potrzebę obecności wiedzy gramatycznej również w dydaktyce 
polonistycznej”40.

logia (oby nie nadmiernie rozbudowana) systematyzuje wiedzę, nadaje jej jakieś ramy. Całkowite 
pozbycie się terminologii ma negatywny skutek: na wszelkich testach (do których zaliczania uczeń 
jest wciąż przygotowywany) uczniowi trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na opisowo zadane 
pytanie, np. kiedy zamiast: ‘Opisz upodobnienia, jakie zachodzą w podanych wyrazach’ pojawi się 
pytanie: ‘Opisz, jak zmienia się wymowa poszczególnych głosek w podanych wyrazach i dlaczego 
tak się dzieje’. Można wprawdzie zapytać po prostu: ‘Jak należy wymówić podane wyrazy?’, ale 
rezygnuje się wówczas z wyjaśniania istoty upodobnień. Podaje się niejako regułę, nie wyjaśniając 
jej genezy, tym samym podaje się „coś do wkucia na pamięć”, a to już jest sprzeczne z postulatem, 
aby budzić ciekawość poznawczą ucznia i skłaniać go do poszukiwań.

39 http://reforma programowa.men. gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_2.pdf
40 H. Zgółkowa, T. Zgółka, Polonistyczna dydaktyka uniwersytecka a podstawa programowa 

kształcenia językowego przygotowana przez zespół prof. Bożeny Chrząstowskiej [w:] Język polski 
jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej, red. J. Bartmiński, M. Karwatowska, Lublin 2000, s. 39.

Efektem tego, że wiedza o fonetyce jest łączona z nauką języków obcych, 
jest fakt, że największą wiedzę fonetyczną mają studenci i absolwenci fdologii 
obcych, tymczasem nie jest prawdą, że Polak nie potrzebuje znać istoty artyku
lacji dźwięków własnego języka. Choćby praktyka logopedyczna wskazuje na 
to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nieprawidłowo artykułuje 
niektóre głoski, np. gdyby w szkole średniej uczeń dowiedział się, że 5 lub z wy
powiada się z językiem za zębami, a nie między nimi, być może zorientowałby 
się, że ma wadę wymowy. Nauczyciel polonista taką wiedzę musi mieć obo
wiązkowo. Zwracała na to uwagę min. Regina Pawłowska: „W zakresie na
uczania fonetyki nauczyciel powinien odznaczać się nienaganną dykcją, przy
jemną barwą głosu, swobodą w operowaniu wydechem, poprawną emisją głosu 
[...] Ze studiów fonetycznych absolwent polonistyki powinien mieć pełną świa
domość nieodpowiedniości pisania i wymowy (wciąż się natykam na trudności 
z rozróżnieniem głoski i litery), znać polski system graficzny, ortograficzny oraz 
fonetyczny i fonologiczny. Musi umieć opisać artykulacyjnie, akustycznie 
i funkcjonalnie każdą głoskę, kształt kanału głosowego - a zwłaszcza rezonatora 
ustnego jako całościowej bryły - a nie tylko ruch warg i języka i rozumieć za
leżność brzmienia od kształtu rezonatorów. Dla nauczyciela wiedza fonetyczna 
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i umiejętność opisywania artykulacji jest koniecznym narzędziem pracy nad 
poprawną dykcją ucznia, pomocą przy wyjaśnianiu wielu błędów ortograficz
nych i pomocą przy nauczaniu języków obcych przez porównanie nawet naj
mniejszych ruchów artykulatorów”41.

41 R. Pawłowska, dz. cyt., s. 54.
42 Kolejne rozdziały dotyczą: 1. Języka jako narzędzia porozumiewania się, 2. Problemu zna

czenia wyrazów (tu zagadnienia z semantyki, onomastyki, składni), 3. Językowego obrazu świata,

Młody człowiek uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej dopiero na tym 
etapie potrafi krytycznie ocenić swoją wymowę, dlatego warto wrócić do fone
tyki jako narzędzia samokształcenia i samodoskonalenia wymowy. Znajomość 
fonetyki jest potrzebna wszystkim uczniom, którzy swoją przyszłość wiążą z za
wodami wymagającymi nienagannej dykcji (aktorzy, spikerzy, reporterzy, logo
pedzi, śpiewacy itp.), a także wszystkim, którzy uczą się języków obcych. Świa
domość ruchów własnych narządów artykulacyjnych pozwala szybciej opano
wać głoski języków obcych nieobecne w naszym systemie językowym.

Cech artykulacyjnych głosek nie omawiają już w zasadzie żadne podręczni
ki do liceum, zakładając, że uczeń te informacje już nabył, pojawia się bowiem 
terminologia z tego zakresu. Tak jest na przykład w podręcznikach: Przeszłość 
to dziś. Literatura - język - kultura Krzysztofa Mrocewicza, Aleksandra Nawa- 
reckiego, Doroty Siwickiej, Ewy Paczoski i Jacka Kopcińskiego, To lubię! 
Kształcenie językowe Iwony Steczki, Waldemara Martyniuka i Zofii Agnieszki 
Kłakówny, Barwy epok. Nauka o języku Jadwigi Kowalikowej i Urszuli Żydek- 
-Bednarczuk, Pamiętajcie o ogrodach Andrzeja Makowieckiego, Andrzeja Mar
kowskiego, Włodzimierza Paszyńskiego i Tomasza Wroczyńskiego, Słowa i tek
sty Barbary Łazińskiej, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak i Jarosława Klejnockiego, 
Mowa i życie. Kształcenie językowe Aldony Skudrzykowej i Krystyny Urban 
oraz w książce Skarbiec języka, literatury, sztuki, którą zredagowała Bożena 
Chrząstowska.

Na tym tle wyraźnie wyodrębnia się podręcznik Renaty Przybylskiej Szkoła 
pod głobusem. O języku połskim. Już we wstępie skierowanym bezpośrednio do 
uczniów autorka wyjaśnia, że zawiera on wiedzę niezbędną „osobie inteligent
nej, otwartej i ciekawej świata, stawiającej sobie różne pytania i zdolnej do zna
lezienia na nie odpowiedzi” (s. 9). Autorka wyraża pragnienie, aby ten podręcz
nik stanowił pierwszą książkę w biblioteczce „miłośnika poprawnej i pięknej 
polszczyzny”. Pisze do ucznia: „Możesz także wykorzystać tę książkę jako po
radnik j ęzy ko wy - nie tylko Ty, również Twoi domownicy znajdą w niej wska
zówki, jak rozwiązać najczęstsze kłopoty językowe, na przykład jak wymawiać 
poprawnie wyrazy, jak je akcentować, jak uniknąć błędów w budowaniu zdań 
itp.” (s. 9). Podręcznik ma być zachętą do pracy nad językiem. Jest to praktycz
nie kompendium językoznawcze dla osoby legitymującej się maturą z języka 
polskiego42.
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W krótkim rozdziale dotyczącym fonetyki została dokładnie przedstawiona 
budowa aparatu artykulacyjnego. Autorka podkreśla, że dla odróżnienia znaczeń 
wyrazów w języku polskim wykorzystuje się głównie dwie opozycje: dźwięcz
ność - bezdźwięczność oraz twardość - miękkość. Wyróżnia przy tym głoski: 
„właściwe miękkie: pi, bi, fi, wi, ś, ź, ć, dź, ki, gi, hi” oraz „półotwarte miękkie: 
mi, ń, j” (s. 51). Ale już w tabeli na następnej stronie wydziela głoski miękkie 
i zmiękczone. Do miękkich zalicza zwarte g’, k’, zwarto-szczelinowe dź, ć, 
szczelinowe ź, ś, nosowe ń oraz półsamogłoskę j. Z kolei wśród zmiękczonych 
wymienia: dwuwargowe zwarte: p ’, b’, dwuwargowe nosowe: m’, m’, wargowo- 
-zębowe: w’, f’, przedni oj ęzy ko wo-zębo we zwarte: d’, t’, zwarto-szczelinowe: 
dz’, c’, szczelinowe: s’, z’, przedniejęzykowo-dziąsłowe zwarto-szczelinowe: 
dż ’, cz ’, szczelinowe: ż sz drżące r ’ i boczne l ’ oraz tylnoj ęzykowe zmiękczo
ne: x’, y’, ti’ i ti’. Podręcznik uzupełniają ćwiczenia zredagowane przez Renatę 
Przybylską i Elżbietę Synowiec. Warto podkreślić, że jest to jedyne ujęcie, 
w którym wyróżnia się głoski twarde, miękkie i zmiękczone, a wśród zmiękczo
nych wydziela się także głoski t’, d’, c’, dz’, s ’, z’ (obok miękkich ć, dź, ś, ź), sz’, 
ż ’, cz ’, dż ’, które wszystkie pozostałe podręczniki szkolne dość konsekwentnie 
pomijają we wszelkich analizach. Terminologia jest właściwie zgodna z termi
nologią z podręczników uniwersyteckich.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że od absolwenta szkoły średniej wymaga 
się, aby potrafił określić istotę upodobnień między wyr azowych, znał zasady 
poprawnej wymowy, umiał nazwać rozmaite zjawiska fonetyczne, podczas gdy 
na wcześniejszych etapach edukacji uczy się go o tym bardzo pobieżnie. Porad
niki metodyczne dla nauczycieli skupiają się na tematach z zakresu kształcenia 
literackiego i kulturalnego, a z tematów językowych - zwłaszcza na kwestiach 
związanych z różnymi formami wypowiedzi; nieco mniej uwagi poświęca się 
fleksji, słowotwórstwu i składni, natomiast nauczyciela w zasadzie nie instruuje 
się, jak uczyć zagadnień fonetycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Powróćmy na zakończenie do pytań postawionych w początkowej części ar
tykułu. Wydaje się, że postulaty wysunięte przez uczestników konferencji lubel
skiej najlepiej są realizowane na najniższym szczeblu kształcenia. Tam podaje 
się podstawowe wiadomości, nie epatuje się terminologią, wprowadzana wiedza 
teoretyczna natychmiast jest wykorzystywana w ćwiczeniach praktycznych, 
uczeń ma obserwować siebie i swoją wymowę. Wiedza przekazywana przez 
różne podręczniki jest podobna i spójna. Należy jednak zauważyć, że pomimo 
braku rozróżnienia głosek miękkich i zmiękczonych nauczyciel powinien umieć 
opisać i wyjaśnić artykulację tych ostatnich - uczeń może zauważyć, że artyku
lacja np. głosek ć, ź, ś różni się nieco od artykulacji głosekp ’, b’.

4. Zróżnicowania współczesnej polszczyzny (tu elementy dialektologii, stylistyki), 5. Leksyki 
i składni, 6. Poprawności i grzeczności językowej (tu dużo stylistyki), 7. Retoryki, 8. Przeszłości 
polszczyzny (tu również zapożyczenia).
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Gimnazjum wydaje się najodpowiedniejszym okresem na wprowadzenie 
wyczerpujących informacji o cechach artykulacyjnych głosek polskich, tymcza
sem w różnych podręcznikach wprowadza się nie do końca zbieżne informacje 
i albo używa się rozbudowanej terminologii, albo stosuje się nadmiernie uprosz
czony opis. Wiedza z interesującego nas zakresu w ogóle nie pojawia się 
w szkole średniej. Można się zastanawiać, czy jest to stanowisko słuszne - 
wszak podczas nauki języków obcych zwraca się uwagę na prawidłową wymo
wę, tymczasem uczeń, opuszczając liceum, nie zdaje sobie na przykład sprawy 
z istnienia głosek spalatalizowanych typu c ’, z’, s’ w języku polskim. Z kolei od 
uczestników olimpiady polonistycznej wymaga się wiedzy niemal zbieżnej z po
ziomem wiedzy studentów, a takiej nie zapewnią im podręczniki szkolne.

Na rynku księgarskim istnieje wiele podręczników akademickich prezentu
jących różne ujęcia zagadnienia spółgłosek miękkich, co jest zgodne z oczeki
waniami wobec studiów akademickich. Warto jednak, by autorzy zaznaczali, że 
prezentowane ujęcie nie jest jedynym obecnym w nauce. Da to przyszłemu na
uczycielowi możliwość oceny danej teorii pod kątem jej przydatności w dydak
tyce szkolnej. Jest to ważne zwłaszcza w obowiązującym obecnie dwustopnio
wym systemie studiów, który pozwala podejmować niepolonistom studia polo
nistyczne II stopnia. Są oni wówczas zobowiązani do samodzielnego zaliczenia 
różnic programowych, m.in. w zakresie językoznawstwa, i jest ważne, by wie
dzieli, że oprócz poglądów przedstawionych w danym opracowaniu są też inne, 
często takie, na których opiera się dydaktyka j ęzyka polskiego.
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Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka: THE WAY OF RECOGNITION 
THE PROBLEMS IN ACADEMIC TEXTBOOKS AND SCHOOL TEXTBOOKS LEAD 

BY EXAMPLE OF POLISH SOFT CONSONANTS ISSUE

The case which was analysed in this article is the way of clasification of sounds by virtue of 
tongue moves to hard palate’s side, viz. softness of consonants.

In the first part, the main differences relevant the polish consonants’ clasification which ap
pear in th most popurar academic textbooks and scripts were shown. The second part is devoted to 
soft consonants included in school textbooks. The analisys leads to conclusion which show that the 
high - school graduate is involved pointing the interword similarity.

Alumnus has to know the rules of proper pronunciation and and be able to call the different 
fonetic case. However, in the previous grade of education students learn about it sketchily. Text
books in the primary school show this knowledge the most extensively. The middle school’s text
books included not exactly concident information. There is too much of specialized terminology 
but on the other hand they sometimes use too simplyfied description. The high school course 
doesn’t contain the fonetic material at all.
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