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Interkomprehensja – forma komunikacji, której uczestnicy 
posługują się pokrewnymi językami, zdolność rozumienia 
języków blisko spokrewnionych z językiem ojczystym 
uczących się.

Medjezikovno razumevanje (angl. intercomprehension) je 
oblika sporazumevanja, v katerem se vsak sodelujoči izraža
v svojem jeziku in razume tistega, ki ga govori drugi. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medjezikovno_razumevanje
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Transfer językowy – wpływ pierwszego języka (L1) 
na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2).

Transfer pozytywny zachodzi, kiedy nie ma różnicy
pomiędzy danym elementem w jednym języku 
a jego odpowiednikiem w drugim.

Transfer negatywny (błąd interferencyjny) zachodzi,
kiedy uczący się przenoszą z L1 do L2 struktury,
które w nim nie funkcjonują (nie mieszczą się 
w jego normie).
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Transfer dotyczy różnych aspektów języka:
} wymowy (się, komputer, autobus, Ewa, Europa) 
} pisowni  (kompiuter, awtobus, polak, naprzykład)
} gramatyki (błędy fleksyjne – np. w garaży, i 

składniowe – jechać w Lublin)
} słownictwa:  zapożyczenia leksykalne 

(np. koridor - korytarz) i semantyczne 
(korytarz w zn. przedpokój)
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Słowianie, którzy uczą się języka polskiego:
} wykazują się dużą sprawnością komunikacyjną
(rozumieją proste komunikaty i są rozumiani) 

} wpadają w koleiny licznych interferencji 
} wpadają w „pułapkę komunikatywności” 

[Skalska A., Skalski T., 1995]
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Wskazaną rzeczą staje się: 
} uwrażliwianie odbiorców na różnice 

pomiędzy ich pierwszym językiem
słowiańskim a nauczaną polszczyzną, 

} wykonywanie ćwiczeń służących utrwalaniu 
form, które stają się częstą ofiarą transferu 
negatywnego,

} większy nacisk na poprawność językową
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Ważne, żeby walka z interferencjami (i cała
nauka języka) nie była odczuwana jako ciężar
} stopniować trudność!
} angażować uwagę i działania uczących się
} eksponować poprawne formy 
} wielokrotnie powtarzać materiał 

przy jednoczesnej dbałości o różnorodność 
ćwiczeń oraz ich atrakcyjność tematyczną

Specyfika nauczania studentów
ze Wschodu



} Wiedza nauczyciela 

} Pragmatyka 

} Atrakcyjność ćwiczeń

} Promocja polskiej kultury

Cztery filary nauczania gramatyki



Bogactwo literatury i materiałów na ten temat:
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} błędne formy zapożyczeń, które w języku 
polskim bądź innych językach słowiańskich 
kończą się na samogłoskę: poet, artyst, 
czemu nieraz towarzyszy zmiana rodzaju 
gramatycznego: prognoz(a), diagnoz(a), 
gryp(a), recept(a), aspirin(a), klas(a), sal(a), 
komod(a), fontan(na), problem(a), ratusz(a), 
tema(t), drama(t). Odmienny rodzaj 
rzeczowników zakończonych na –l  (medal, 
cel).

} поет, артист, дантист (…)
} прогноз, діагноз, грип, рецепт,аспірин, клас, зал, 
комод, фонтан, суп, пляж, темп

} проблема, ратуша
} тема, драма
} mедаль, ціль 

Mianownik



} błędne formy rzeczowników rodzaju 
żeńskiego zakończonych na –i: gospodynia
(gospodyni)

} błędne formy rzeczowników rodzaju 
nijakiego zakończonych na –um, centr 
(centrum)

Mianownik l. pojedynczej



Efekty błędnej formy
karma prognoza

jeden problem

srebrny medal

komodą



Mianownik l. pojedynczej



Mianownik l. pojedynczej



Utrwalanie wymaganych form



Problemy z „e” ruchomym

garnki

Irka



Dopełniacz l. poj. 
(rodzaj męski nieżywotny:  -a, -u)

sufitu

balkonu

stołu

regału

listu



Celownik l. poj. 
(rodzaj męski -owi / - u)

ме́ду, ме́дові; синові, сину; до́му, до́мові

synowi profesjonalizmowi



Biernik l. poj. 
kawalerkę

taką muzykę

swoją matkę

duszę siostrę

szampana



Narzędnik l. poj. 
Rokiem

kranem

łóżkiem

częścią

dzieckiem



Miejscownik l. poj.

komodzie rogu

kuchni kolacji

sali
ulicy

moim swoim



Wołacz l. poj.
Wadymie

Anno Mario

Andrzeju

Michale

Nauczycielu / Profesorze



Mianownik liczby mnogiej, 
pluralia tantum



Mianownik liczby mnogiej, 
zaimek i przymiotnik –
r. niemęskoosobowy

nowe

mojemoje

pomalowane

jakie piękne jakie



Mianownik liczby mnogiej, 
rodzaj one



Mianownik liczby mnogiej, 
zaimek i przymiotnik

niebieskie zielone

długie wielkie

małe wąskie

czarne średnie



Mianownik liczby mnogiej, 
rzeczowniki miękkotematowe

historie

fotografie

kolacje

goście

nauczyciele



Mianownik liczby mnogiej, 
oni, one

koledzy

dokumenty



Mianownik liczby mnogiej, 
oni, one



Biernik liczby mnogiej,
oni (kogo?), one (co?)

psy dwa koty

przyjaciółki

dziewczyny

kobiety



Biernik liczby mnogiej,
oni (kogo?), one (co?)



Biernik liczby mnogiej,
oni (kogo?), one (co?)



Biernik liczby pojedynczej i mnogiej
ono – je, one – je 

je

je

je



Biernik liczby pojedynczej i mnogiej
ono – je, one – je 



Biernik liczby pojedynczej i mnogiej
ono – je, one – je 



} je

Długie formy zaimków

mi

mi

mi

mi

Ci

go cię

Ci

mi



Długie formy zaimków



Zwroty do adresata



Zwroty do adresata

Pokonując interferencje - nauczanie sprawności pisania w początkujących grupach 
wschodniosłowiańskich, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i 
innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 129-138.



Zwroty do adresata

Pokonując interferencje - nauczanie sprawności pisania w początkujących grupach 
wschodniosłowiańskich, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i 
innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016, s. 129-138.



} Prezentacja

} Informacja

} Dryl gramatyczny

} Produkcja

Powtarzanie, powroty, spiralność 
(w ciągu jednej lekcji i w całej serii lekcji)!

Techniki nauczania gramatyki



„Gramatyka z kulturą”


