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Samog oski ustne jako problem j zykoznawczy 

i logopedyczny 

Polski system fonologiczny jest systemem spó g oskowym, liczba samog o-

sek jest niewielka1. Jednak s  one cz sto u ywane i odgrywaj  du  rol  w za-

chowaniu struktury wyrazu oraz w zasadniczy sposób wp ywaj  na zrozumia o  

tekstu. Pojawiaj  si  ju  w pierwszych wypowiedziach dzieci cych2 i, pe ni c 

funkcj  sylabotwórcz , stanowi  wa ny problem z punktu widzenia j zykowego 

oraz logopedycznego. 

Polskie samog oski ustne nie sprawiaj  wi kszych trudno ci interpretacyj-

nych. Kontrowersje, w ocenie j zykoznawców, dotycz  jedynie fonemów |i| oraz 

|y|. Za przyj ciem jednego fonemu |i| opowiadali si : Jan Baudouin de 

Courtenay, Stanis aw Szober, Stanis aw Milewski, Zbigniew Stieber. Wed ug 

Zbigniewa Stiebera (zob. Z. Stieber 1966, 99) na polski system wokaliczny 

sk ada si  5 niezale nych fonemów: |a|, |o|, |u|, |e|, |i|, a o ich niezale no ci 

wiadczy fakt, e ka dy z odpowiednich d wi ków mo e wyst powa  w na-

g osie, a cztery z nich mog  tworzy  wyrazy pomocnicze (a, o, u, i). D wi ki i, y 

wed ug tego j zykoznawcy to warianty pozycyjne fonemu |i|. Tez  Zbigniewa 

Stiebera popiera Maria Zar bina (zob. M. Zar bina 1965), wed ug której nie ma 

u dziecka odr bnego fonemu |y|. G oska y jest tylko wariantem fonemu |i|, 

wyst puj cym po twardych spó g oskach. Przeciwko tej tezie wypowiadaj  si : 

                            
1 M. S t e f f e n - B a t o g o w a (1957, 158) w oparciu o przeanalizowany materia  i na podstawie 

oblicze  statystycznych uzasadni a spó g oskowy charakter j zyka polskiego. Wed ug jej bada  

cz sto  wyst powania samog osek wynosi 40,1%, a sk ad polskiego samog oskowego systemu 

fonetycznego przedstawia si  nast puj co: i — 3,9%, y — 4,1%, e — 10,2%, a — 9,2%, o — 

8,6%, u — 3,4%. 
2 Rozwój j zyka dziecka zaczyna si  od elementu wokalicznego  wynik ego na skutek nag ego 

otwarcia ust pod wp ywem przyjemnych dozna , komfortu psychicznego. Nast pnie wytwarza-

na jest samog oska a, a pó niej i, u. Na system fonologiczny z ko cem pierwszego roku ycia 

sk adaj  si  3 samog oski: a, i, u oraz 9 spó g osek. Mamy wi c, tzw. minimalny wokalizm, 

spotykany cz sto zarówno w j zyku dzieci, jak i ludów prymitywnych. Nast pn  samog osk  

jest e, pojawia si  opozycja i : e. Potem wyst puje o, a z ni  opozycja u : o. System samo-

g oskowy pó torarocznego dziecka obejmuje 5 samog osek, wszystkie ustne: a, i, u, e, o. Intere-

suj cych spostrze e  na temat rozwoju systemu wokalicznego dostarczaj  prace: L. K a c z -

m a r k a (1953), P. S m o c z y s k i e g o (1955), M. Z a r b i n y (1965). 
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Maria D uska, Wiktor Jassem, Maria Steffen-Batogowa. Za przyj ciem dwóch 

odr bnych fonemów |i|, |y| wypowiada si  równie  Bronis aw Roc awski (zob 

B. Roc awski 1994, 19), który swoje wnioski opar  na wynikach bada  wia-

domo ci fonologicznej dzieci przedszkolnych. Podobnie Bo ena Wierzchowska 

(zob. B. Wierzchowska 1971) podaje, e na polski system wokaliczny sk ada si  

6 samog osek ustnych: i, y, e, a, o, u. Inne samog oski ustne, np. o  w wyrazie 

o a lub e  w wyrazie m e išy, czy ä w wyrazie ä a s  w j zyku polskim 

wymawiane najcz ciej w s siedztwie spó g osek mi kkich. Ogó  mówi cych 

zazwyczaj nie u wiadamia sobie artykulacyjnej i akustycznej odr bno ci tych 

samog osek i uto samia o  z o, e  z e, ä z a. 

Samog oski ustne maj  tak e wiele cech, które sprzyjaj  prawid owej reali-

zacji tych d wi ków i s  ród em wad wymowy o wiele rzadziej ni  spó g oski. 

Ze wzgl du na ma  liczb  w polskim systemie fonologicznym nie s  trudne do 

ró nicowania. Jako najcz ciej powtarzaj ce si  d wi ki s  ci gle wiczone 

w mowie. Rzadko s  wymawiane nieprawid owo. Samog oski ustne maj  

w a ciwo ci polimorficzne, co sprzyja ich atwo ci artykulacyjnej. Cechuje je 

równie  wariantywno  spowodowana s siedztwem artykulacyjnym. Mimo 

jednak tych w a ciwo ci, polskie samog oski ustne sprawiaj  trudno  wyma-

wianiow  pewnej grupie dzieci. Mo e doj  te  do sytuacji wr cz odwrotnej, e 

w wymowie dziecka wyst pi  tylko fonemy samog oskowe przy pe nej elizji 

ca ego inwentarza fonemów konsonantycznych. Mamy wtedy do czynienia 

z tzw. mow  samog oskow , na któr  zwróci  uwag  Józef Tadeusz Kania (zob. 

J.T. Kania 1982, 15). Nieumiej tno  wymawiania samog osek ustnych przeja-

wia si  przede wszystkim w postaci substytucji: e  a, o  a, rzadziej u  o, 

y  i, wyj tkowo i  u. Jak stwierdza J.T. Kania (zob. J.T. Kania 1882, 145) 

w zakresie samog osek najcz ciej ulegaj  zmianom samog oski rednie e, o. 

Zast puje je samog oska a. Stosunkowo cz sto substytucji podlega tylko samo-

g oska e, przy prawid owym o. 

W swojej praktyce logopedycznej spotka am si  z przypadkiem dziecka, któ-

re nie realizowa o u, zast puj c t  g osk  przez o, np. coKerek – cukierek, kroLik 

– królik. Jest to bardzo rzadkie zast pstwo nie maj ce adnej analogii tak e 

w innych odmianach polszczyzny, gdy  niektóre z substytucji, np. e  a daj  

bardzo podobny efekt jak realizacje gwarowe. Zaobserwowa am równie  przy-

padki dotycz ce trudno ci z wymow  dwóch samog osek e, o, które by y 

zast powane g osk  a. Najcz stsze zast pstwa e  a, o  a s  zwi zane 

z bardzo du ymi mo liwo ciami artykulacyjnymi, jakie przys uguj  samog osce 

a. Skrajne postaci tej najszerszej samog oski niewiele si  ró ni  od e i o. Brak 

samog oski e i zast pienie jej przez a daje tekst zawieraj cy 19,9% d wi ków 

w postaci a, je li za  osoba nie wypowiada tak e o — 28,2% tekstu stanowi 

a, czyli prawie co trzeci d wi k w wypowiedzi. Zdarza si , e u pewnej grupy 

osób brakuje tylko e. Pojawiaj  si  te  sytuacje mniej typowe: u  o, i  u. 

Wyst puj  te  trudno ci w wymowie y, ale problem z y w gruncie rzeczy 

sprowadza si  do umiej tno ci wymawiania spó g osek twardych. U starszych 
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dzieci i u doros ych nie obserwuje si  wyra nych substytucji samog oskowych 

(nie bior c pod uwag  postaci gwarowej). Dlatego te  problem samog osek nie 

jest zbyt silnie akcentowany i w literaturze logopedycznej rzadko poruszany. 

Z samog oskami jest zwi zane nie tylko zagadnienie substytucji, ale równie  

problem wyrazisto ci artykulacyjnej. Niedok adna wymowa wp ywa w du ym 

stopniu na zrozumia o  wypowiedzi. Dlatego przy artykulacji nale y zwraca  

uwag  na samog oski nie tylko wtedy, gdy danej brakuje, ale wiczy  ich 

starann  wymow , wp ywaj c  na jako  ca ej wypowiedzi. Przede wszystkim 

nale y wiczy  prac  j zyka i warg, aby zró nicowane, wyra ne samog oski 

zapobiega y zbytniemu przyspieszeniu mowy. 

Sporo problemów wi e si  równie  z wywo ywaniem samog osek ustnych. 

Cho  o barwie decyduje uk ad j zyka i kszta t warg, to wydaje si , e w wi k-

szym stopniu uk ad j zyka. Obserwuje si  bowiem osoby, w minimalnym 

stopniu wykorzystuj ce wargi do artykulacji, a mimo to brzmienie samog osek 

nie budzi zastrze e . Natomiast odwrotna sytuacja nie jest wcale taka oczywista. 

Ze wzgl du na otwarto  kana u ustnego wywo anie samog osek musi wygl da  

zupe nie inaczej ni  spó g osek, gdzie atwo jest wskaza  miejsce i sposób 

artykulacji. Ale nawet cz owiek poprawnie mówi cy nie jest w stanie wykona  

polecenia typu: u o y  j zyk w pozycji przedniej rednio wysokiej (dla e). Do-

wiadczenia w asne oraz informacje zebrane z publikacji o charakterze j zyko-

znawczym oraz logopedycznym pozwalaj  sformu owa  nast puj ce zalecenia: 

1. Stale kontrolujemy s uchem wypowiedzi, czyli pracujemy nad autokorekt . 

Je eli osoba nie s yszy i nie ocenia brzmienia w asnych g osek — nagry-

wamy je na ta m  magnetofonow  i odtwarzamy. 

2. Wykorzystuj c zjawisko polimorfizmu, kompensujemy niedostateczn  prac  

j zyka wi kszym wykorzystaniem warg. 

3. W j zyku polskim przy artykulacji samog osek (poza a) mamy uk ady warg 

i j zyka rozbie ne (  u ,  o ) lub zbie ne (  i ,  e  ) 

w zwi zku z tym polecamy wymawia  z przesadnym wykorzystaniem warg 

ró ne samog oski, dobieraj c je w pary opozycyjne: i – u, e – o, a – u. 

Mamy pewn  szans , e natrafimy na brakuj cy d wi k. 

4. Wykorzystujemy sprzyjaj ce s siedztwo fonetyczne, np. brakuj ce e spraw-

dzamy w wyrazach, w których wyst puje ono obok spó g osek mi kkich. 

Mamy du  szans  us yszenia tej g oski. Takie jest zreszt  t umaczenie form 

dzisiej, tutej. 

5. Dla e wymawiamy i, a nast pnie zachowuj c uk ad j zyka, próbujemy wy-

powiedzie  e. 

6. Przytrzymuj c czubek j zyka z bami, otrzymujemy pocz tkowo e interden-

talne, nast pnie ostro nie „etapami” cofamy j zyk. 

7. Wywo ujemy e przez wysuni cie j zyka z nieco opuszczon  szcz k  doln . 

8. wiczymy, tzw. „koci grzbiet” — opieraj c czubek j zyka o dolne z by 

uwypuklamy przednio- rodkow  cz  grzbietu j zyka i w tej pozycji po-

lecamy wypowiedzie  samog osk  e. 
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9. Samog oski o, u naj atwiej uzyskujemy w s siedztwie spó g osek tylnoj -

zykowych z wydatn  pomoc  warg, np. wyd u aj c labializowan  k. 

10. Brakuj c  i (bardzo rzadko) próbujemy otrzyma  z przed u enia spó g osek 

mi kkich. 

11. Badamy g osk  na mo liwie szerokim materiale. Zdarzaj  si  bowiem wyrazy-

klucze, dan  samog osk  mo na zupe nie przypadkowo uzyska  w jakim  

wyrazie. Jest to punkt wyj cia — wyodr bniamy odpowiedni  sylab , utrwa-

lamy j  w innych wyrazach, nast pnie wydzielamy z tej sylaby samog osk . 

Z artykulacj  samog osek ustnych wi e si  jeszcze jeden istotny problem. Obok 

wad wymowy spotykamy równie  b dy wymowy z ich udzia em, czyli odst p-

stwa na rzecz jakiego  dialektu lub obcego j zyka. Najcz stsz  przyczyn  b dów 

wymowy jest wp yw gwar na j zyk ogólnopolski. Poza tym istotna dla zrozu-

mia o ci wypowiedzi jest wyrazisto  artykulacyjna samog osek ustnych. Niedo-

k adna i niestaranna wymowa stwarza wra enie niedbalstwa j zykowego, wp ywa 

negatywnie na zrozumia o  wypowiedzi. Dlatego nauczyciele, rodzice, logopedzi 

powinni zwraca  baczn  uwag  na artykulacj  samog osek ustnych, aby nie by y 

powodem powstawania wad i b dów wymowy. Powinni równie  mie  wia-

domo  znaczenia samog osek ustnych dla estetyki wypowiedzi s ownej. 
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