
Polska fonetyka – kilka słów o łamańcach językowych! 
Jako osoba ucząca się języków obcych, dobrze wiemy, że odpowiednia 
wymowa może być jednym z najtrudniejszych barier, aby być dobrze 
zrozumianym przez osobę mówiącą w ojczystym języku, a język polski 
nie jest wyjątkiem! Dodatkowo język polski jest uważany za jeden z 
najtrudniejszych języków świata, nie tylko z powodu gramatyki, ale także 
wymowy, a polska fonologia jest niezaprzeczalnie wyzwaniem.


System fonologiczny języka polskiego jest bardzo podobny do innych 
języków słowiańskich, więc Słowianie nie mają z nim większego 
problemu, jednak dla innych nacji, np. angielsko-języcznych lub osób z 
Azji, to może stanowić nie lada problem. Mówiąc krótko, polski zawiera 
charakterystyczne cechy dla tego języka i innych z rodziny, którymi są 
np. nosowe samogłoski (ą, ę). Podczas gdy system samogłosek jeszcze 
może wydawać się prosty, to system spółgłosek jest naprawdę złożony 
(‘szcz’ jak: pszczoła, chrabąszcz, ‘grz’ jak: Grzegorz, grząski, itp.)


Na szczęście, jeśli ktoś dobrze pozna polski alfabet i prawidłowo 
wypowiada głoski, czytanie i pisanie staje się proste, ponieważ zawsze 
czytamy i piszemy według określonych zasad i tu rzadko pojawiają się 
wyjątki.


W KLUBIE DIALOGU specjalizujemy się także w zajęciach fonetycznych 
i oferujemy je tym studentom, którzy chcieliby popracować nad swoja 
wymową. Zajęcia te prowadzone są przez naszych nauczycieli, którzy są 
wykwalifikowanymi logopedami. To 
jest dobra okazja do tego, aby od 
początku prawidłowo nauczyć się 
wymowy, a studenci, którzy 
uczestniczyli w tych lekcjach, 
bardzo są z nich zadowoleni. 
Podczas zajęć skupiamy się na 
prawidłowej artykulacji i akcencie, 
w przeciwieństwie do 
standardowych lekcji z gramatyką, 
słownictwem, czytaniem i 
pisaniem. Pokazujemy diagramy, 
jak prawidłowo układać język i 
usta, a potem bawimy się językiem! 
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Zajęcia z fonetyki: 
Nasz wyjątkowy 

program fonetyczny 
jest odpowiednio 

zaprojektowany po 
to, aby uwzględnić 
wszystkie potrzeby 
fonetyczne naszych 

uczniów. Lekcje 
prowadzone są przez 

naszych wysoko 
wykwalifikowanych i 

wyszkolonych 
nauczycieli, którzy są 
również logopedami. 
Są to zajęcia dla tych, 

którzy potrzebują 
dodatkowej pomocy 
w zakresie polskiej 
wymowy. Zajęcia te 

cieszą się dużym 
uznaniem wśród 

uczniów. 

“Klub Dialogu 
language school was 
an essential bridge 
between our family 

and polish language, 
culture and Poles 

when we were living 
in Poland.”

                  - Ana



Rob, uczysz się w KLUBIE DIALOGU od A0-B2. To ogromne 
osiągnięcie!Co pomogło Ci w osiągnięciu sprawności językowej? 
Dzięki! To nie było łatwe – czasami myślę sobie ‘po co ja to robię?’, 
ale wtedy uświadamiam sobie za co lubię Polskę i że chcę tu zostać 
na dłużej. Staram się robić jak najwięcej po polsku każdego dnia – 
zamawiam kawę, robię zakupy w sklepie, czy rozmawiam ze 
znajomymi. Na początku przechodziłem na angielski po kilku 
słowach, ale za każdym razem starałem się iść coraz dalej. Teraz 
mogę prowadzić swobodną konwersację bez nadmiernej pomocy ze 
strony rozmówcy.


Myślę, że pochodząc z Anglii, polska fonetyka może być dla Ciebie wyzwaniem, a obcy 
akcent jest nieunikniony. Jakie są Twoje rady, aby mówić i się nie wstydzić? 
Moim zdaniem wymowa w języku polskim jest trudna, ale przecież wiele dźwięków 
występuje także w języku angielskim. My po prostu inaczej je zapisujemy. Dużo 
praktykowałem mówiąc do Google Translatora dopóki Google nie zrozumiał moich słów – to 
nie ma znaczenia, co ty myślisz, jak dany dźwięk powinien brzmieć. Ty musisz mówić tak, 
jak robią to Polacy, jeśli chcesz mówić poprawnie i być zrozumianym.


Jakie jest Twoje ulubione słowo i dźwięk w języku polskim (np.: rz, sz, ś,..) i dlaczego? 
‘Żądło’ – lubię to słowo, bo jest krótkie, a zawiera tak dużo typowo polskich liter.


Czy i jak lekcje fonetyki w KLUBIE DIALOGU pomogły Ci poprawić Twoją wymowę? 
Bardzo mi pomogły! Na tych lekcjach nie  uczyliśmy się wymowy dźwięków w izolacji – 
ćwiczyliśmy rytm i intonację wypowiedzi. W języku angielskim możemy się zatrzymać, albo 
zwolnić w trakcie wypowiadania danego wyrazu, ale po polsku musisz powiedzieć wszystko 
razem.
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- PRZYJDŹ DO NAS NA FILMOWY PIĄTECZEK - 
Raz w miesiącu KLUB DIALOGU organizuje super event: FILMOWY PIATECZEK, podczas 
którego oglądamy polskie filmy z anielskimi napisami, a po filmie prowadzimy gorące 
dyskusje. To wydarzenie już stało się sukcesem, o czym zaświadczają studenci, którzy w 
nim uczestniczyli, bo to nie tylko świetna okazja do spotkania, ale i do praktykowania 
rozumienia ze słuchu. Przyjdź koniecznie na kolejne seanse (najbliższy już 15-go 
listopada). Zaproś swoich przyjaciół. Informacja jest dostępna na FB. Do zobaczenia! 

- Wywiad z naszym studentem, Rob z Anglii! -


