
Temat: Polszczyzna bez tajemnic. Częste błędy językowe. 

Podczas dzisiejszej lekcji wskażemy przykłady błędów językowych, które są często 
popełniane i omówimy szerzej błędy należące do grupy błędów pleonastycznych. 

Poniżej przedstawiam przykłady powszechnych błędów językowych. Są wśród nich takie, 
które wynikają z niewłaściwej odmiany wyrazów, nieprawidłowego użycia czy zestawienia 
słów, a także powstające podczas niepoprawnej wymowy. Podaję Wam również właściwe 
formy. 

Błędna forma Poprawna forma 
bibloteka 

weszłem/przyszłem/poszłem 
w cudzysłowiu 

wziąść 
aktorowie 

myślić 
co tam pisze 

piąty wrzesień/dziesiąty listopad/ósmy 
marzec 

podnieść tą rzecz/ przeczytać tą książkę 
używam pastę do zębów 

bardziej mądry 
pomarańcz 

podkoszulka 
rożno 

biblioteka 
wszedłem/przyszedłem/poszedłem 

w cudzysłowie 
wziąć 

aktorzy 
myśleć 

co tam jest napisane 
piąty września/dziesiąty listopada/ósmy 

marca 
podnieść tę rzecz/przeczytać tę książkę 

używam pasty do zębów 
mądrzejszy 

pomarańcza 
podkoszulek 

rożen 
 

BŁĘDY PLEONASTYCZNE: 

W języku polskim mamy wiele nielogicznych połączeń wyrazowych, których często 
nieświadomie używamy. Mówimy na przykład schodzę po schodach w dół, cofam się  do tyłu, 
biegam szybko i prędko. Tym samym popełniamy błąd logiczno-językowy, który nazywa się 
pleonazmem lub tautologią. Te konstrukcje językowe często niepotrzebnie wydłużają nasze 
wypowiedzi.   

Według definicji słownikowej, pleonazm to wyrażenie składające się z wyrazów mających     
to samo lub prawie to samo znaczenie; zbędne określenie, np. mokra woda. 

Oto przykłady częstych błędów pleonastycznych, których można uniknąć, używając tylko 
jednego określenia:  

To fakt autentyczny. – (fakt - autentyczne wydarzenie)  

Tradycyjnie, starym zwyczajem… - (tradycyjnie - starym zwyczajem)  

Jaki jest stan obecny na dzisiaj? – (stan obecny - stan na dzisiaj)  



Cofnąłem się wstecz pamięcią. – (cofnąć - zmierzać wstecz)  

Posłuchaj, co na ten temat mówi profesor Jerzy Bralczyk:  

https://www.youtube.com/watch?v=_A33aQoiWOA  

ZADANIE:  

Popraw zapisane poniżej wypowiedzi zawierające błędy pleonastyczne. Ułóż dwie wersje 
właściwych zdań, np.:  

Tradycyjnie, starym zwyczajem bal rozpoczęto polonezem.  

a) Tradycyjnie bal rozpoczęto polonezem.  

b) Starym zwyczajem bal rozpoczęto polonezem.  

1. Ekspozycja wystawowa prezentowała się imponująco.  

2. Mimo złej pogody grupa turystów kontynuowała dalej swą wędrówkę.   

3. Geneza i pochodzenie tego zjawiska są badaczom nieznane.  

4. Należy wybrać optymalnie najlepszy wariant.  

5. Zespół specjalistów opracował nowy sposób oczyszczanie akwenów wodnych.  

6. Podczas treningu Marek kopnął nogą piłkę najmocniej z wszystkich zawodników.  

7. Wydział Administracji Budowlanej otrzymał dziś pełny komplet dokumentów dotyczących 
budowy basenu. 

 

Wykonane zadanie prześlij do dnia 01.06.2020r. na adres: agga.wika@gmail.com    

 


