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ISTOTA BŁĘDU JĘZYKOWEGO 
 
BŁĄD JĘZYKOWY jest to nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli 
taka innowacja, która nie znajduje uzasadnienia: nie usprawnia porozumiewania się, nie wyraża nowych treści, nie 
przekazuje na nowo, w inny sposób emocji nadawcy itd. Błąd można też określić jako taki sposób użycia jakiegoś 
elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z ich 
dotychczasowymi przyzwyczajeniami, a nie tłumaczy się funkcjonalnie.  

(cytat z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny, PWN) 
 

ISTOTA NORMY JĘZYKOWEJ; RODZAJE NORMY  
 

Jak to robimy w Po polsku? 
 

Jednym z najważniejszych pojęć i terminów kultury języka jest norma językowa. Tworzą ją wszystkie te 
elementy języka (wyrazy, formy wyrazów, frazeologizmy, konstrukcje gramatyczne, sposób wymowy), które są w 
pewnym okresie uznane przez jakąś społeczność (najczęściej przez całe społeczeństwo) za wzorcowe, 
poprawne albo co najmniej dopuszczalne.   

Takie rozumienie normy zakłada więc, że:  
- jest ona zmienna (czyli to, co kiedyś było poprawne, nie musi być poprawne współcześnie) 
- o jej kształcie decydują członkowie społeczeństwa, szczególnie wykształceni (czyli im większą się ma 

świadomość językową, tym sprawniej można określać, co należy do normy, a co nie) 
- normy nie tworzą wszystkie elementy języka: część jest poza normą (są to z jednej strony innowacje 

językowe, czyli takie nowe elementy języka, które jeszcze nie zostały przez społeczeństwo ocenione jako błędne lub 
poprawne, a z drugiej – błędy językowe, czyli te innowacje, które nie zyskały powszechnej aprobaty; mówimy o nich, że 
są poniżej normy).  

 
Norma językowa nie jest jednolita – ponieważ język, którym się posługujemy, jest bardzo zróżnicowany, norma 

powinna to odzwierciedlać. Dlatego wyróżnia się normę wzorcową i normę użytkową.  
Na normę wzorową składają się te elementy języka, które: 
- są używane świadomie, zgodnie z ich znaczeniem i w odpowiednim kontekście stylistycznym, 
- pozostają w zgodzie z tradycją językową, regułami gramatycznymi i znaczeniowymi oraz tendencjami 

rozwojowymi języka. 
 
 Przestrzeganie normy wzorcowej wiąże się z jednej strony z dobrą znajomością języka, z drugiej – z 
odpowiednim stosunkiem do języka: szanowaniem go nie tylko jako narzędzia komunikacyjnego, ale jako wartości samej 
w sobie.  
 
 Norma wzorcowa obowiązuje we wszystkich kontaktach i wypowiedziach (ustnych i pisemnych) oficjalnych 
(czyli nieprywatnych): powinni się nią posługiwać uczniowie, nauczyciele, urzędnicy, księża, dziennikarze, politycy, 
aktorzy, ludzie nauki itd. Należy jej także nauczać w szkołach. Norma wzorcowa obowiązuje Cię podczas wypowiedzi 
na lekcji, a także na każdym egzaminie – i pisemnym, i ustnym. 

(…)  
Do normy wzorcowej należą na przykład: 
- tradycyjne akcentowanie niektórych form czasownikowych i rzeczownikowych na 3. lub 4. sylabę od końca 

(por. s. ...........) 
- wymowa bez nadmiernych upodobnień i uproszczeń (por. s. ....) 
- konstrukcje, w których B. lp. rzeczowników męskich ma końcówkę M., np. jem kotlet, jem banan, wysyłam 

SMS, wysyłam e-mail 
- forma tę w B. lp.  
- łączenie liczebników zbiorowych (np. pięcioro, troje) z rzeczownikami, które nie mają liczby pojedynczej, np. 

pięcioro drzwi, troje spodni 
- używanie wyrazów w ich tradycyjnych, nieinnowacyjnych znaczeniach, np. spolegliwy – ‘taki, na którym można 

polegać’, a nie ‘uległy’ 
- unikanie wyrazów modnych typu aktualnie, dokładnie tak, kondycja (firmy), filozofia (firmy) 
- używanie związków frazeologicznych w tradycyjnej, niezmienionej formie, np. twardy orzech do zgryzienia, a 

nie: ciężki orzech do zgryzienia; Bogiem a prawdą, a nie: między Bogiem a prawdą  
 
Z kolei na normę użytkową składają się te elementy języka, które: 
- są używane w kontaktach swobodnych, przede wszystkim nieoficjalnych (czyli prywatnych),  
- są rozpowszechnione, a przez to użyteczne, 
- nie muszą być zgodne z tradycją czy systemem językowym, 
- są bardziej ekspresywne. 
 
Stosowanie normy użytkowej wynika z traktowania języka przede wszystkim jako wartości użytkowej, czyli 

narzędza: przekazu informacji, perswazji itp.  
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Norma użytkowa jest zróżnicowana wewnętrznie: obejmuje zarówno elementy języka ogólnego, jak i 
regionalizmy, a także elementy gwar środowiskowych (np. wiele profesjonalizmów). Dopuszcza również wiele wariantów. 
Niektóre elementy normy użytkowej są oceniane wyżej, inne – niżej, jako bardziej potoczne. 

 
Do normy użytkowej należą na przykład: 
- sposób akcentowania niektórych form wyrazowych na drugą sylabę od końca, a nie – jak w normie wzorcowej 

– na trzecią lub czwartą (por. s. .............) 
- małopolskie formy: oglądnąć, wujciu (w języku ogólnopolskim: obejrzeć, wujcio) 
- niektóre konstrukcje, np. w odpowiedzi na…, w nawiązaniu do…,  
- niektóre nowe znaczenia wyrazów, np. spolegliwy ‘uległy’, trywialny ‘banalny’ 
- niektóre nowe formy słowotwórcze, np. automyjnia, pomocowy, modowy 
- niektóre konstrukcje, np. pięć dziewcząt; wysyłać coś na adres (wzorcowo: pięcioro dziewcząt, wysyłać pod 

adresem), jeść kotleta, wysyłać SMS-a 
- forma tą w B. lp. 
- niektóre zapożyczone profesjonalizmy, np. transza, lider, akcentować (znaczenie czegoś) 
- nietradycyjne formy frazeologizmów, np. cienko prząść ‘być w (jakichkolwiek) kłopotach’ 
 
Poniżej normy – i wzorcowej, i użytkowej – są nie tylko błędy językowe, ale także wulgaryzmy.  

 
Słowniki poprawnej polszczyzny zaznaczają, czy dany element języka należy do normy, a jeśli tak, to do 

którego poziomu. Innymi słowy: wskazują, czy dana forma albo konstrukcja jest poprawna, czy nie, a jeśli poprawna – to 
czy zawsze można jej użyć. Oto przykłady z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny: 

 
wziąć się (nie: wziąść się)  (…) wezmę się (nie: weznę się), weź się (nie: weźmij się, nie: weźnij się), (…)  

wziąłem się (nie: wzięłem się) (…) 
ten, ta to (nie: te [mieszkanie]) odm. jak przym., D. tego, tej, tego, B. lp ż tę, pot. tą, m, n tego, lm M. mos. ci, 

nmos. te 
koń  (…) N. końmi (nie: koniami) 
logika [wym. logika, pot. dopuszczalne logika] 
oglądnąć dk Va, oglądnąłem (nie: oglądnęłem, nie: oglądłem) (…)  reg. krak. «obejrzeć» 

 
 
 

TYPY BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH ZE WZGLĘDU NA RANGĘ 
 
Błędy rażące są naruszeniem podstawowych zasad poprawnościowych. Ich popełnienie powoduje zakłócenie 
podstawowej, komunikatywnej funkcji przekazu językowego. Tekst, który zawiera takie błędy, jest albo zupełnie 
niezrozumiały dla odbiorcy, albo przekazuje mu informacje niezgodnie z intencją nadawcy; w obu wypadkach prowadzi 
to do nieporozumień. Tekst pełen błędów rażących może wreszcie utrudniać zrozumienie treści, np. wskutek zawiłości 
czy rozwlekłości. Rażącym błędem jest na przykład forma *myszów w D. lm, powiedzenie * ja to zrobił, składnia dotknąć 
dziewczynę na ulicy (w znaczeniu ‘lekko trącić‘; dotknąć dziewczynę znaczy bowiem ‘urazić ją‘: dla wyrażenia znaczenia 
styczności fizycznej należy użyć konstrukcji dotknąć dziewczyny), czy wymowa [kuje] zamiast [kłuje]. 
 
Błędy pospolite nie powodują na ogół nieporozumienia na poziomie semantycznym, jednakże naruszają normę 
panującą w danym środowisku i narażają osobę, która je popełnia, na negatywną ocenę ze strony odbiorcy. Takim 
błędem jest np. brak odmiany nazwiska polskiego *Idę do pana Moniuszko, wymowa *[zaczełem], *[wyłanczać] czy 
konstrukcja *używać szminkę. 
 
Usterki językowe to takie odstępstwa od normy, które naruszają ją tylko w niewielkim zakresie; taką usterką 
będzie np. przestawny szyk zdania, użycie neologizmu jeszcze nie zakorzenionego w języku, używanie formy 
przestarzałej albo wybór takiego wariantu, który ma mniejsze uzasadnienie w dotychczasowym rozwoju polszczyzny. 
 

(na podst. Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny, PWN) 
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WEWNĘTRZNOJĘZYKOWE 
ZEWNĘTRZNOJĘZYKOWE 

= 
BŁĘDY ZAPISU 

 
Są związane bezpośrednio z 
językiem, ale nie naruszają jego 
wewnętrznych zasad 

Ortograficzne Interpunkcyjne  

SYSTEMOWE 
= 

JĘZYKOWE 
 
naruszenie systemu językowego, 
struktury języka 
 
1. Gramatyczne 

a) fleksyjne 
b) składniowe 

 
2. Leksykalne 

a) słownikowe (wyrazowe) 
b) frazeologiczne i łączliwości 
c) słowotwórcze 

 
3. Fonetyczne 

UŻYCIA 
= 

STYLISTYCZNE 
 

Niewłaściwy dobór środków 
językowych w określonej 
wypowiedzi, niedostosowanie ich do 
charakteru i funkcji tej wypowiedzi 
(niepotrzebne łączenie stylów 
językowych, nieuzasadniona stylizacja, 
naruszenie zasad jasności, zwięzłości i 
prostoty stylu) 

BŁĘDY ZWIĄZANE Z UŻYCIEM JĘZYKA 
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BŁĘDY GRAMATYCZNE 
 
1. FLEKSYJNE   

a) dobór złej końcówki (poniżej – przykładowe błędne użycia końcówek) 
 D. lp. rzeczowników (nie ma) *woła zamiast lepszego nie ma wołu  
 C. lp. rzeczowników (przyglądam się) *diabłowi zamiast (przyglądam się) diabłu  

                   (dziwię się) *imieniowi zamiast (dziwię się) imieniu 
 B. lp. rzeczowników (zapiął) *guzika zamiast (zapiął) guzik 
                      (wziął) *leka zamiast (wziął) lek 
                      (wyrwał) *zęba zamiast (wyrwał) ząb  
 Ms. lp. rzeczowników (jestem na) *dworzu zamiast (jestem na) dworze 
 D. lm. rzeczowników (nie ma) *myszów zamiast myszy  

                     (zabrakło) *chemikalii, *akcesorii zamiast (zabrakło) chemikaliów, akcesoriów 
 N. lm. rzeczowników (jadę) *koniami zamiast (jadę) końmi  
                      (witam się z) *gościami zamiast (witam się z) gośćmi  
 M. i B. zaimków rodzaju nijakiego  

              *te (okno) zamiast to (okno) 
              (mam takie) *same (rozwiązanie zadania) zamiast (mam takie) samo (rozwiązanie zadania) 

                    (podaj) *tamte (narzędzie) zamiast (podaj) tamto (narzędzie) 
 M. lm. przymiotników i zaimków przymiotnych  

               (to są goście) *któzi zamiast którzy 
                     (ludzie są) *duży zamiast duzi  
 stopień wyższy przymiotników: *bystszy zamiast bystrzejszy 
                                            *płyciejszy zamiast płytszy  
 1. os. lp. czasowników *rozumię, *śmię, *umię zamiast rozumiem, śmiem, umiem   

                                 *ssam, ssię zamiast ssę  
                                 *płukam zamiast płuczę  

 3. os. lp. czasowników *łga zamiast łże   
 3. os. lm. czasowników *rozumią zamiast rozumieją  

                                  *lubieją zamiast lubią  
   
! Zdarza się, że poprawne są dwie końcówki: 
a) końcówka właściwa normie wzorcowej (czyli stosowna w tekstach oficjalnych) oraz końcówka właściwa normie 

potocznej (czyli dopuszczalna w tekstach prywatnych, zwykle mówionych), np.  
(wysłać) SMS, e-mail/mejl – wzorcowo; (wysłać) SMS-a, e-maila/mejla – potocznie 
(zjeść) banan, kotlet, arbuz, batonik – wzorcowo; (zjeść) banana, kotleta, arbuza, batonika – potocznie (choć tylko: 
[zjeść] hamburgera, hot doga) 
(widzę) tę (dziewczynę) – wzorcowo; (widzę) tą (dziewczynę) – potocznie  

 
b) obie są poprawne w normie wzorcowej, np.  

(nie ma) pokojów, (nie ma) pokoi 
psychologowie, psycholodzy 
postaci, postacie 
śmieci, śmiecie  
szabli, szabel   
czysty, czyściejszy 
(tych) kawiarni, (tych) kawiarń  
 

b) wybór niewłaściwej postaci wyrazu (zwykle formy podstawowej) – może się wiązać np. z przypisaniem 
wyrazowi złego rodzaju; także: wybór niewłaściwego wzorca odmiany 

 M. lp. rzeczowników *ten pomarańcz, *ta pomarańcz zamiast ta pomarańcza  
                              *ten kontrol, *ta kontrol zamiast ta kontrola  
                              *ta łyżew zamiast ta łyżwa 
                              *ta mysza zamiast ta mysz  

                                   *ten swetr zamiast ten sweter   
 Przypisanie rzeczownikowi liczby mnogiej, gdy w jego wzorcu odmiany nie ma miejsca na liczbę mnogą, np. *te 

bronie, *te temperatury, *te ryzyka    
 M. lp. r. m. oraz lm. przymiotników, imiesłowów odmiennych, zaimków  

                 (on jest, oni są) *przekonywujący zamiast przekonujący albo przekonywający 
                 (człowiek, ludzie) *wykonywujący zamiast wykonujący albo wykonywający  
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 mylenie form B. zaimków r. męskiego i nijakiego: go oraz je  
   *Wziął jajko, ale szybko go stłukł (na wzór poprawnego: Wziął gwóźdź i go wbił) zamiast        
    Wziął jajko, ale szybko je stłukł  

 mylenie form B. zaimków r. męskoosobowego i niemęskoosobowego: ich oraz je  
   *Kupił dwa lasery i szybko chciał ich uruchomić (na wzór poprawnego: Spotkał dwóch chłopców i spytał ich o 
drogę) zamiast  
    Kupił dwa lasery i szybko chciał je uruchomić 

 bezokolicznik: *nienawidzieć zamiast nienawidzić  
                          *lubiał zamiast lubił 
 
! Zdarza się, że poprawne są dwie formy: 
bardziej miękki, miększy 
(ten) frędzel, (ta) frędzla  
(ten) klusek, (ta) kluska  
(ta) goleń, (ten) goleń  
(ta) piszczel, (ten) piszczel  
muchomor, muchomór  ta druga forma – potoczna 
mleć, mielić  ta druga forma – potoczna 
 
c) błąd w temacie wyrazu (powstały podczas odmiany) 
 D. lp. rzeczowników (nie zjadł) *kiślu zamiast (nie zjadł) kisielu  
 Ms. lp. rzeczowników (rozmawiam o) *gwiaździe zamiast (rozmawiam o) gwieździe  
                                (guz na) *czele (= części głowy) zamiast czole 
 N. lm. rzeczowników (idę z) *przyjacielami zamiast (idę z) przyjaciółmi 
                               (idę pod) *gałąziami zamiast (idę pod) gałęziami albo gałęźmi  
 stopień wyższy przysłówków: *płyciej zamiast płycej 
                                           *wężej zamiast węziej  
 3. os. lp. czasowników *spuchnęła zamiast spuchła 
                                 *mleł, *miołł, *mlił zamiast mełł  
 
! Zdarza się, że poprawne są dwie formy: 
bitew, bitw  
bardziej miękki, miększy 
czystszy, czyściejszy 
 
d) nieodmienianie wyrazów odmiennych  
 nazw własnych: (idę z) Olafem *Lubaszenko zamiast (idę z) Olafem Lubaszenką 
                          (oglądam reportaż) Piotra *Kraśko zamiast (oglądam reportaż) Piotra Kraśki  
                          (jadę do) *Oksford zamiast jadę do Oksfordu 
 
 wyrazów pospolitych: (pięć) *gram zamiast pięć gramów  
 
e) odmienianie wyrazów nieodmiennych 
                      (pół) *kila (mąki) zamiast (pół) kilo (mąki) 
                      (zaprojektować dwa) *loga zamiast (zaprojektować dwa) logo 
                      (wydać czterdzieści trzy) *eura, *eurony zamiast (wydać czterdzieści trzy) euro  
 

Jak to robimy w Po polsku? 

 

À propos… nazwy radio 
Jest to zapożyczenie łacińskie (od łac. radius – promień). Nazwa radio (przed II wojną światową pisana: radjo), 
początkowo w polszczyźnie nieodmienna, obecnie jest swobodnie odmieniana: słucham radia, interesuję się radiem, 
jestem w radiu. Kłopotliwa jest rzadko używana forma D. lm. – brzmi: radiów (forma: *radyj jest błędna). Powiemy 
zatem: mam w domu pięć radiów, a jeśli chcemy uniknąć tej kłopotliwej formy – mam pięć odbiorników radiowych.  
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2. SKŁADNIOWE  
 

a) najczęstsze błędy w zakresie związku zgody dotyczą: 
 połączeń wielowyrazowego podmiotu z orzeczeniem (kłopot sprawia zwykle dobór liczby i rodzaju)  

*Za stołem siedzi Piotr i Jan zamiast Za stołem siedzą Piotr i Jan  
*Pies i Ania wbiegły do pokoju zamiast Pies i Ania wbiegli do pokoju 
*Ani ja, ani ty nie widziałeś filmu zamiast Ani ja, ani ty nie widzieliśmy filmu  
* Na wywiadówkę poszedł tata lub mama / poszła mama lub tata zamiast Na wywiadówkę poszli tata lub mama 

 
! Gdy orzeczenie poprzedza podmiot składający się z rzeczowników tego samego rodzaju połączonych spójnikiem albo, 
lub, ani, możliwe jest zastosowanie liczby pojedynczej, np.  
Nie wiedział o tym ani sędzia, ani adwokat obok: Nie wiedzieli o tym ani sędzia, ani adwokat  
Wie o tym sędzia albo adwokat obok: Wiedzą o tym sędzia albo adwokat  
 
! Gdy podmiot składa się z rzeczowników abstrakcyjnych tego samego rodzaju, połączonych spójnikiem i, możliwe jest 
postawienie orzeczenia w liczbie pojedynczej, np.  
Cechowała go dobroduszność i hojność  obok: Cechowały go dobroduszność i hojność   
 
 połączeń podmiotu gramatycznego z orzeczeniem (kłopot sprawia zwykle dobór rodzaju i liczby)  

*Kawałek mydła leżało na stole zamiast Kawałek mydła leżał na stole 
*Część grupy wyszło na spacer zamiast Część grupy wyszła na spacer 
*Rodzeństwo wyjechali za granicę zamiast Rodzeństwo wyjechało za granicę 
*Państwo przyszło na kolację? zamiast Państwo przyszli na kolację?  
*Jan, podobnie jak jego brat, są brunetami zamiast *Jan, podobnie jak jego brat, jest brunetem 
*Chłopaki pozwolili mi się jednak przykryć kocem zamiast Chłopaki pozwoliły mi się jednak przykryć kocem albo 
Chłopacy pozwolili mi się jednak przykryć kocem, albo Chłopcy pozwolili mi się jednak przykryć kocem 

 
 połączeń niektórych liczebników z rzeczownikami (oraz czasownikami) (kłopot sprawia zwykle dobór liczby) 

  *Przyszło dwadzieścia trzy osoby zamiast Przyszły dwadzieścia trzy osoby 
  *Dwa miasta było w to zaangażowane zamiast Dwa miasta były w to zaangażowane 
  *półtorej chleba zamiast półtora chleba  

 
! Zdarza się, że poprawna jest podwójna składnia – z niewielką różnicą znaczenia: 

Tysiące osób wyszło na ulice (= bardzo dużo, bez dokładnego wskazania liczby); Tysiące osób wyszły na ulice (= 
kilka, kilkanaście tysięcy osób) 

Jan z małżonką poszedł do kina (ważniejszy jest Jan), Jan z małżonką poszli do kina (Jan i małżonka są tak samo 
ważni)  
 
! Zdarza się, że poprawna jest podwójna składnia – niekiedy z różnicą staranności i wzorcowości  
Kilka konkursów zostało rozstrzygniętych – zdanie w normie wzorcowej 
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Kilka konkursów zostało rozstrzygnięte – zdanie w normie użytkowej 
 

b) najczęstsze błędy w zakresie związku rządu polegają na: 
 złym rozpoznaniu wymagań gramatycznych (składniowych) wyrazu i postawieniu wyrazu określającego w 

niewłaściwej formie  
*Używam dobre kosmetyki zamiast Używam dobrych kosmetyków  
*Nabył wreszcie dobre maniery i ogładę zamiast Nabył wreszcie dobrych manier i ogłady  
*Rozróżniać prawdę od fałszu zamiast Rozróżniać prawdę i fałsz albo Odróżniać prawdę od fałszu  
*Brać się za sprzątanie zamiast Brać się do sprzątania  
*Czekaliśmy na nich pół godzinę zamiast Czekaliśmy na nich pół godziny 
*Skoczył sto czterdzieści osiem i pół metrów zamiast Skoczył sto czterdzieści osiem i pół metra 
*Byliśmy tam trzy i pół lat/lata zamiast Byliśmy tam trzy i pół roku 

 
 dobraniu złego liczebnika do rzeczownika, np.  

*Staliśmy przy ulubionych dwóch drzwiach na cały blok zamiast Staliśmy przy ulubionych dwojgu drzwiach na cały 
blok 
*pięć drzwi, skrzypiec, dzieci zamiast pięcioro drzwi, skrzypiec, dzieci 

 
c) błędne skróty składniowe mogą dotyczyć:  
 przyimków  

*przed i po lekcji zamiast przed lekcją i po lekcji/niej  
     *w trakcie i po wykładzie zamiast w trakcie wykładu i po nim  
     *zachmurzenie na Śląsku i Wielkopolsce zamiast zachmurzenie na Śląsku i w Wielkopolsce 
 
 rzeczowników 

*opieka i zainteresowanie dziećmi zamiast opieka nad dziećmi i zainteresowanie nimi  
      *przebudowa i zarządzanie spółką zamiast przebudowa spółki i zarządzanie nią 
 
 czasowników  

*Zorganizował i kierował szajką złodziei samochodów zamiast Zorganizował szajkę złodziei samochodów i kierował 
nią 
*Poznał i zakochał się w dziewczynie zamiast Poznał dziewczynę i zakochał się w niej  
*Urzędniczka nie wiedziała, czy petent pobiera, czy też nie pobiera świadczenia zamiast Urzędniczka nie wiedziała, 
czy petent pobiera świadczenia, czy też ich nie pobiera  

 
d) błędy w zakresie używania przyimków i wyrażeń przyimkowych oraz spójników   

*pracować na fabryce, na zakładzie ( to dopuszczalne w języku środowiskowym)  zamiast wzorcowego 
pracować w fabryce 
*siedzieć na kasie zamiast siedzieć w kasie albo przy kasie  
*jechać do Węgier zamiast jechać na Węgry  
*uwagi odnośnie czyjegoś zachowania zamiast uwagi co do czyjegoś zachowania albo uwagi odnośnie do 
czyjegoś zachowania  
*Jan uważany był przez wszystkich jako twórca tych wydarzeń zamiast Jan uważany był przez wszystkich za 
twórcę tych wydarzeń 
* Zrobił to, dlatego bo chciał… zamiast Zrobił to, dlatego że chciał…  
*program dla realizacji (czegoś) zamiast program realizacji czegoś 
 

e) najczęstsze niepoprawne konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania (równoważnikiem 
zawierającym imiesłów na -ąc albo -łszy/-wszy)  
 imiesłów wskazuje na czynność późniejszą niż ta wyrażona w zdaniu głównym 

*Aby otrzymać zrównoważony i złożony smak, wina z różnych miejsc i lat mieszano, tworząc ostateczną kompozycję 
zamiast Aby otrzymać zrównoważony i złożony smak, wina z różnych miejsc i lat mieszano, i w ten sposób tworzono 
ostateczną kompozycję  
*Strzelił trzy gole, wygrywając mecz zamiast Strzelił trzy gole i w ten sposób wygrał mecz/co przyczyniło się do 
wygranej itp. 

 
 imiesłów wskazuje na czynność warunkową  

*Dzwoniąc pod numer…, wygrasz… zamiast Jeśli zadzwonisz pod numer…, wygrasz  
*Mając taką pensję, jaką obiecuje ci szef… zamiast Jeślibyś/gdybyś miał taką pensję, jaką obiecuje ci szef… 

 
 imiesłów współczesny (-ąc) służy do nazwania czynności wcześniejszej w stosunku do tej wyrażonej w drugiej 

części zdania 
*Zdając egzamin, został przyjęty do szkoły zamiast Zdawszy egzamin, został przyjęty do szkoły albo Po zdaniu 
egzaminu został przyjęty do szkoły 
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f) najczęstsze błędy w zakresie szyku 
 szyk określeń rzeczownika  

*Wystąpienie kulturalnego attaché ambasady USA zamiast Wystąpienie attaché kulturalnego ambasady USA  
*Na rok przyszły przewidziana jest… zamiast Na przyszły rok przewidziana jest…  
*Pewna szkoła warszawska urządziła wystawę… zamiast Pewna warszawska szkoła urządziła wystawę… 
 

 miejsce spójników bowiem, zaś w zdaniu 
*Pierwsza drużyna dała ciekawy występ, zaś druga zaśpiewała piosenkę zamiast Pierwsza drużyna dała ciekawy 
występ, druga zaś zaśpiewała piosenkę 
*Nie zarobiliśmy na tym ani grosza, bowiem transakcja była niedochodowa zamiast Nie zarobiliśmy na tym ani 
grosza, transakcja bowiem była niedochodowa 

 
 miejsce się  

*To w dobrych rodzinach nie zdarzało się zamiast To się w dobrych rodzinach nie zdarzało 
*Nie mogli zrozumieć się mimo obopólnych chęci zamiast Nie mogli się zrozumieć mimo obopólnych chęci 
*Ostrzegaliśmy was, żebyście nie wychylali się! zamiast Ostrzegaliśmy was, żebyście się nie wychylali! 

 
 miejsce sobie  

*Sobie nie mogli tego wyobrazić zamiast Nie mogli sobie tego wyobrazić  
 

f) zbędne zapożyczenia składniowe  
*Sytuacja wydaje się być niebezpieczna zamiast Sytuacja wydaje się niebezpieczna  
*Wydarzyło się to nie wczoraj, a przed tygodniem zamiast Wydarzyło się to nie wczoraj, ale przed tygodniem 
*szukać za czymś zamiast szukać czegoś 
*podobny komuś, czemuś zamiast podobny do kogoś, czegoś  

 
g) błędy w zakresie spójników złożonych z kilku wyrazów (tzw. spójników skorelowanych) 

*Kupiliśmy zarówno meble, a także sprzęt AGD zamiast Kupiliśmy zarówno meble, jak i sprzęt AGD 
*Trzeba szanować nie tylko partnera, ale i jego rodzinę zamiast Trzeba szanować nie tylko partnera, lecz także jego 
rodzinę 
*Czym więcej pracujesz, tym lepsze masz efekty zamiast Im więcej pracujesz, tym lepsze masz efekty 
*Zależało mu nie tyle na jednoznacznym rozstrzygnięciu, co na podpowiedzi, co robić zamiast Zależało mu nie tyle 
na jednoznacznym rozstrzygnięciu, ile na podpowiedzi, co robić 

 
Jak to robimy w Po polsku? 
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BŁĘDY LEKSYKALNE 
 
1. SŁOWNIKOWE (WYRAZOWE) 
a) używanie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu  

 dywagacje ‘rozważania‘ (poprawne znaczenie: ‘odbieganie od tematu, rozwlekłe mówienie lub pisanie nie na 
temat‘) 

 analogiczny ‘identyczny’ (poprawne znaczenie: ‘podobny do czegoś; wykazujący zbieżność z czymś’) 
 bynajmniej ‘przynajmniej’ (poprawne znaczenie: ‘wcale, w żadnym razie’) 
 enigmatyczny ‘zdawkowy, lapidarny‘ (poprawnie: ‘zagadkowy, tajemniczy‘)  
 wnioskować ‘zgłaszać wniosek‘ (poprawnie: ‘wysnuwać, wyciągać z czegoś wniosek‘)  
 dokładnie ‘właśnie tak, zgoda, aha!‘ (poprawnie: ‘ściśle, precyzyjnie‘) 
 kondycja ‘stan, położenie, sytuacja kogoś albo czegoś’, np. kondycja wałów przeciwpowodziowych (poprawne 

znaczenie: ‘stan fizyczny, sprawność człowieka’)  
 oportunista ‘człowiek sprzeciwiający się czemuś’ (poprawne znaczenie: ‘człowiek podporządkowujący zasady 

moralne i przekonania ideowe doraźnym korzyściom’)   
 

b) mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo lub morfologicznie i ich niepoprawne wymienne 
używanie  
technika i technologia 
adaptować i adoptować  
formować i formułować  
efektowny i efektywny 
status i statut 
ostatni i ostateczny  
maksymalny i maksymalistyczny 

 
c) posługiwanie się (niektórymi) pleonazmami  
*zachować swoje incognito w tajemnicy  
*kontynuować dalej  
*akwen wodny 
*cofnąć się do tyłu  
*plany na przyszłość 
*pełny komplet  
*błędna omyłka 
*okres czasu 
*chwila czasu 
*ubogi żebrak 
 
d) nadużywanie wyrazów modnych, takich jak: 
opcja, optyka, pakiet, lider, kreować, generalnie, generować, strukturalny, filozofia, lokować się,  
 
e) użycie wyrazu w niewłaściwym kontekście – zaburzenie łączliwości leksykalnej wyrazu (czyli wynikającej z 

jego znaczenia albo uwarunkowań pozajęzykowych możliwości wchodzenia w związki z innymi wyrazami) 
*pełnić rolę zamiast wzorcowego pełnić funkcję lub odgrywać rolę  
*pisać coś z dużej/wielkiej/małej litery zamiast pisać coś od dużej/wielkiej/małej litery albo pisać coś  
dużą/wielką/małą literą 
*Actimel – wzmacnia odporność zamiast Actimel – zwiększa odporność albo Actimel – wzmacnia organizm  
*Dzięki wypadkowi stracił pracę i został bez środków do życia zamiast Z powodu wypadku…, Przez wypadek…  
*wolność sponsorowana  
*ślubować przed wolnością, ślubować przed miłością, ślubował przed mocą 
*ślubować życie 
*duża szansa, że człowiek pogniecie ubranie  
 *przez swój rozsądek uniknęła katastrofy  
*niebagatelna inteligencja 
*pozytywne kształtowanie Europy 
*wysoka porażka 
*gładka wygrana  

 
Jak to robimy w Po polsku? 
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2. FRAZEOLOGICZNE  
a) zmiana struktury frazeologizmu  

 redukcja składu (innowacja/modyfikacja skracająca)  
*prać pieniądze zamiast prać brudne pieniądze  

      *dolewać oliwy zamiast dolewać oliwy do ognia 
      *ostatni krzyk zamiast  ostatni krzyk mody 
 
 rozbudowanie składu (innowacja/modyfikacja rozwijająca)  

*postawić przysłowiową kropkę nad i zamiast postawić kropkę nad i  
*wziąć na siebie główny ciężar misji zamiast wziąć na siebie ciężar misji 
*miałam dużego stracha zamiast miałem stracha  

 
 wymiana członów frazeologizmu (innowacja/modyfikacja wymieniająca)  

*ciężki orzech do zgryzienia zamiast twardy orzech do zgryzienia  
*osądzać kogoś od czci i wiary zamiast odsądzać kogoś od czci i wiary  
*(programy) mnożą się niczym grzyby po deszczu zamiast (programy) wyrastają jak grzyby po deszczu 
*nie należy kruszyć zapałki na czworo zamiast nie należy dzielić włosa na czworo  

 
 zmiana właściwości gramatycznych wyrazów tworzących frazeologizm (innowacja/modyfikacja regulująca)  

*od stóp do głowy zamiast od stóp do głów  
*dać komuś wolne ręce zamiast dać komuś wolną rękę 
*koziołek ofiarny zamiast kozioł ofiarny 

 
 skrzyżowanie frazeologizmów (innowacja/modyfikacja kontaminująca)  

*grać główne skrzypce (grać pierwsze skrzypce + grać główną rolę) 
* mieć płuca jak dzwon (mieć płuca jak miechy + mieć serce jak dzwon), 
*roznieść coś w drobny puch (roznieść coś w drobny mak + rozbić coś w puch), 

 
b) niezachowanie zasad łączliwości zewnętrznej frazeologizmu (innowacja rozszerzająca)  

*drużyna miała nóż na gardle (KTOŚ może mieć nóż na gardle)    
* Polski Związek Pływacki poszedł po rozum do głowy (KTOŚ może pójść po rozum do głowy)  
*Nasza sytuacja wychodzi na prostą (KTOŚ może wyjść na prostą)  
 

c)  użycie frazeologizmu w niewłaściwym znaczeniu, bez naruszenia jego struktury ani łączliwości zewnętrznej  
potępiać, potępić (kogoś, coś) w czambuł ‘bardzo zganić, potępić kogoś, coś‘ (poprawnie: ‘potępić wszystkich, 
wszystko bez wyjątku‘) 
mieć coś z głowy ‘przestać się czymś zajmować’ (poprawnie: ‘skończyć jakąś pracę, a przez to pozbyć się kłopotu’)  

 
 
Jak to robimy w Po polsku? 
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3. SŁOWOTWÓRCZE  
a) używanie formacji zbudowanej niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi  

speckomisja (poprawnie: komisja specjalna)  
biznes informacje (poprawnie: informacje o biznesie, informacje biznesowe) 
gala koncert (poprawnie: koncert galowy)  

 
b) zastosowanie niewłaściwego formantu  

*głupość (poprawnie: głupota)  
*matkowy (poprawnie: matczyny) 
*czapnikarz (poprawnie: czapkarz)  

 
Jak to robimy w Po polsku? 
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BŁĘDY FONETYCZNE 
a) niepoprawna wymowa głosek, np. ą jako [om] na końcu wyrazu ([idom] zamiast [idą]), ś jako [śi] (np. [śirodek] 

zamiast [środek]), przydechowe wymawianie głosek k, t, np. [k(h)olejny], [t(h)om] 
b) niepoprawna wymowa grup głoskowych, np. [kielner], [nogie] (zamiast [kelner], [noge]), [czymać], [miszcz] 

(zamiast [tszymać], potocznie [czszymać]; [mistsz], potocznie [misczsz] albo [miszczsz]) 
c) literowe odczytywanie wyrazów, np. [piętnaście] (poprawnie [pietnaście]), [zaczęła] (poprawnie [zaczeła]) 
d) redukcja głosek i grup głoskowych, np. [tszea] (poprawnie [tszeba], potocznie [czszeba]), [pożonny] (poprawnie 

[pożondny]), [kalicja] (poprawnie [koalicja]) 
e) niepoprawne akcentowanie wyrazów i form wyrazowych, np. [wizyta], [atmosfera] (poprawnie [wizyta], 

[atmosfera]). 
 
  
Jak to robimy w Po polsku?  

Dla języka mówionego, i ogólnopolskiego, i regionalnego, charakterystyczne są uproszczenia, czyli 
pomijanie niektórych głosek w środku albo na końcu wyrazu – tzw. zjadanie głosek. W starannej polszczyźnie nie 
powinno się tego robić. Niektóre uproszczenia są dopuszczalne w języku potocznym, inne – wcale. Oto przykłady: 

 
 

Wyraz albo grupa 
wyrazów 

Wymowa wzorcowa, 
staranna 

Wymowa potoczna, 
mniej staranna 

Wymowa niepoprawna 

warszawski, krakowski 
itp. 

[warszafski], [krakofski] [warszaski], [krakoski]  

jest to [jest-to] [jesto]  
garnka  [garnka] [garka]  
wszystko  [wszystko] [wszysko]  
jabłko [japłko] albo [jabłko] [japko]  
oryginalny, oryginał [oryginalny], [oryginał] [orginalny], [orginał]  
gardło [gardło]  [garło] 
czosnku [czosnku]  [czosku] 
piosnka [piosnka]  [pioska] 
porządny [pożondny]  [pożonny] 
srebrny [srebrny]  [srebny] 
biblioteka [biblioteka]  [bibloteka] 
pomysł [pomysł]  [pomys] 
romantyzm [romantyzm]  [romantys] 
lepiej [lepiej]  [lepi] 
w ogóle [w ogule]  [wogle] 
więcej [wiencej]  [wiency] 
kłócić się [kłucić sie]  [kucić sie] 
płukać [płukać]  [pukać] 
kłuć [kłuć]  [kuć] 
właśnie [właśnie]  [waśnie] 
tułów [tułuf]  [tu-uf], [tułf] 
współpraca [fspułpraca]  [fspupraca] 
 
 
(…) 

A teraz spróbuj przeczytać takie łamańce. Nie opuszczaj głosek, wymawiaj je głośno i wyraźnie. Powtarzaj te 
zdania najpierw wolno, a potem coraz szybciej.  

 
Król Karol podarował królowej Karolinie korale koloru koralowego. 
Teatr gra w grotach Dekamerona, grom gruchnął w konar rododendrona. 
Puma z gumy ma fumy, a te fumy to z dumy. 
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna gwiżdże, a trzecia łzy trze? 
Pewien dżudok w walce dżudo posiniaczył czyjeś udo. 
Zrozpaczona Żenia woła: Grzesiu, głupcze, nie marszcz czoła. 
Mysz szybko odskoczyła, a chrząszcz szczypał łuseczkę zżółkłej fasoli. 
List ten trochę zdziwił Łucję. 
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Częstsi uczestnicy uczt czują często czczycę. 
 
(…) 
Pracując w grupach, wymyślcie tekst, w którym będzie jak najwięcej wyrazów zawierających litery ą i ę. Zapiszcie, jak 
się poprawnie wymawia te wyrazy, a następnie przeczytajcie wasze teksty na głos. 
 
(…) 
À propos… wariantywnej wymowy niektórych wyrazów 
Niektóre wyrazy można i wymawiać, i zapisywać dwojako, wariantywnie, np.  
o pasmie oraz o paśmie, ale tylko: o piśmie; spieszyć oraz śpieszyć, pospieszny oraz pośpieszny – ale tylko: pośpiech. 
 
(…) 
À propos… wymowy wyrazu nauka 
Wyraz nauka często jest źle wymawiamy. Trzeba więc wiedzieć, że składa się z trzech sylab, a akcent pada na drugą od 
końca: na-u-ka. Pomaga to zapamiętać fragment wiersza Żuk Jana Brzechwy: Stąd nauka jest dla żuka:/ Żuk na żonę 
żuka szuka.  
 

 
 
 
BŁĘDY STYLISTYCZNE 
  
a) używanie elementów oficjalnych w wypowiedziach potocznych (lub neutralnych) 

Dokonałem zakupu maszynki do golenia  
Skonsumowałeś na obiad całą kartoflankę 
Bohater udał się w stronę rzeki celem sprawdzenia… 

 
b) używanie elementów potocznych (albo środowiskowych) w wypowiedzi o charakterze publicznym  

Następnie zaobserwowałem, że człowiek ten wykopyrtnął się po wzięciu zakrętu  
W wyniku obserwacji ustalono, że facet przemieszkiwał w wymienionym obiekcie. 
Po długim odpytywaniu ucznia przy tablicy nauczyciel doszedł do wniosku, że jego wychowanek jest cool.  
 
Jest to obraz świata przypominającego fabrykę, w której zgubiła się staroświecka duszyczka. Obraz ten, niestety, 
jest aż do bólu realny. 
 
Lizawieta pracowała na swoją siostrę, pełniła obowiązki domowe, a pomimo tego Alona nie uwzględniła jej w swoim 
testamencie. 
 
Moim zdaniem człowiek powinien mieć swoje zdanie, własne poglądy i nie bać się ich wyrażać. Poza tym każdy ma 
swój własny cel w życiu, do którego powinien za wszelką ceną dążyć. 

 
c) stylizacja językowa niemająca uzasadnienia w treści i charakterze stylowym wypowiedzi 

Onegdaj nasi zawodnicy odbyli tylko jeden trening  
 
Mamy tu duże utrudnienia, jako że samochody muszą jechać jedną stroną jezdni 
 
Pani profesor, azaliż prawdą jest, że jutro nie ma klasówki? 

 
d) naruszanie zasad jasności, prostoty i zwięzłości stylu (np. przez nagromadzenie metafor, w którym nie 

można wskazać błędów słownikowych; przez brak spójności, nadmierne skróty myślowe, nadmierną 
kondensację treści, nieuzasadnione powtórzenia itp.) 

Nawet forma utworu nie pozwala na odpoczynek. Jest to wiersz stychiczny, który poprzez swoją budowę zalewa 
oczy. Szymborska przekazuje w nim dużo informacji naraz. 

W pierwszej scenie, gdy Robert De Niro przechadza się w pielęgniarskim uniformie po szpitalu, a z oczu mu widać, 
że nie jest siostrą miłosierdzia tylko zbrojnym ramieniem mafii, które za chwilę dodusi poduszką konkurencyjnego 
bandziora, czeka nas zaskoczenie. 
 
Słuchałem ostatnio, jak smagłolicy Andrzej młócił i rozdymał sforę polityczną cepami swych prostych zdań i nagle 
pojąłem, że w mniemaniu szerokiego elektoratu Lepper to jedyny prawdziwy patriota – unus defensor Poloniae – że 
w oczach ludu jego populizm, chamstwo, efekciarstwo czegoś dotyczą, że to raczej poseł Jan Rokita wygląda jak 
galicyjski kauzyperda – frustrat, który tylko na użytek kamer tak ochoczo bije wyborczą pianę, że w czasach 
MacCarthy’ego przerobiłby samego Gapcia – krasnolicego towarzysza królewny Śnieżki – na dziecięcy deserek. 
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Jak to robimy w Po polsku? 

 

 

 
 
BŁĘDY ORTOGRAFICZNE 
 

a) używanie niewłaściwych liter i połączeń literowych w zapisie, np. *gura, *porzyczyć, *chamak, *skoniczyć 
(poprawnie: góra, pożyczyć, hamak, skończyć). 

b) niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna; także niewłaściwe użycie łącznika, np. *dzikorosnący, *wdal, *po 
środku, *jasno zielony, *inżynier-rolnik (poprawnie: dziko rosnący, w dal, pośrodku, jasnozielony, inżynier 
rolnik) 

c) niewłaściwe używanie wielkich i małych liter na początku wyrazów, np. *jan kowalski, *w ostatni Piątek, *Masło 
O Doskonałym Smaku 

 
 
Jak to robimy w Po polsku? 
 
À propos… błędów w datach 
W różnych pismach, w Internecie itd. możesz się zetknąć z błędami w pisowni dat. Najczęściej są to: 
- nieuzasadniona wielka litera, np. *1 Września 1939 r.; *Dziś jest Wtorek, 10 czerwca 
- doklejanie do liczebników końcówek, np. *3-go maja, *1999-ego roku 
- zapominanie o przecinku po nazwie miejscowości, np. Warszawa 1 września 2011 r. 
- stawianie kropki po liczebniku oznaczającym dzień, gdy miesiąc jest zapisany słownie, np. Warszawa, 1. września 
2011 r. 
- zapominanie o kropkce po skrócie r., np. *2.03.2003 r 
- zapominanie o spacji przed skrótem r., np. *2.03.2003r. 
- rozdzielanie kropkami cyfr arabskich i rzymskich, np. Warszawa, 1.IX.2011 
- stosowanie innych znaków interpunkcyjnych, np. ukośników albo łączników: 11-05-2004; 6/12/2000 
- stawianie nazw miesięcy w mianowniku zamiast w dopełniaczu, np. *5 maj, *7 lipiec 
Nie powielaj tych błędów.  
 
(…) 
 
À propos… Supermana i supermana 
Jeśli ktoś przypomina nam jakąś znaną postać (autentyczną lub zmyśloną), wówczas nazywamy go imieniem tej osoby. 
Jeśli np. ktoś jest bardzo odważny, dzielny, nieustraszony, czyli przypomina nam Supermana, mówimy o nim: 
superman (można również pisać: supermen). Jeśli ktoś jest fałszywy, obłudny, mówimy o nim: judasz. O kimś 
biednym, lekceważonym, kto przypomina bajkowego Kopciuszka, mówimy – kopciuszek. Przykłady można mnożyć. 
Trzeba pamiętać, że takie określenia, powstałe od nazw własnych (czyli imion albo nazwisk konkretnych osób), 
piszemy małą literą.  
 
(…) 
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BŁĘDY INTERPUNKCYJNE 
 

a) brak właściwego znaku interpunkcyjnego, zwłaszcza przecinka 
b) zbędne użycie znaku interpunkcyjnego 
c) użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego. 

 
Jak to robimy w Po polsku? 
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Przykłady informacji kulturalnojęzykowych w szerokim rozumieniu, 
zawartych w Po polsku: 

 
 
 
 
À propos… jajka Kolumba 

Jajkiem Kolumba nazywamy proste rozwiązanie jakiejś trudnej sprawy, proste wyjście z trudnej sytuacji. Według starej 
hiszpańskiej opowieści uczeni długo się głowili nad tym, jak postawić jajko na sztorc na blacie stołu – i nie mogli 
znaleźć na to spsobu. Uczynił to pewien chłopiec, który bynajmniej nie słynął z mądrości: nadtłukł nieco skorupkę na 
jednym końcu, tak że ustawione na nim jajko mogło zachować stabilność. Później opowiastkę tę przekształcano, tak że 
w końcu osiągnięcie chłopca przypisano Kolumbowi.   
 
À propos… komplementów 
Słowo komplement, dawniej także kompliment, nie ma dziś ujemnego nacechowania, ale dawniej było synonimem 
pochlebstwa, przesadnej, nieszczerej uprzejmości. Świadectwem tego jest dawne przysłowie: Komplementował Maciek 
Marynię, póki wędzonkę widział w kominie – co znaczy, że grzeczność i uprzejmość często nie była szczera, ale 
dyktowana widokami zysku.  
 
Nazwa karnawał ma łacińskie korzenie. Kryje się w nich rdzeń: ‘oddalać, opuszczać, żegnać mięso’, w średniowieczu 
bowiem – inaczej niż dziś – sposobiono, przygotowywano się do wielkiego postu wstrzemięźliwością od mięsa 
(uważanego za oznakę dobrobytu i kulinarnej rozpusty). To znaczenie utrwalił rodzimy odpowiednik słowa karnawał – 
mięsopust albo mięsopusty, a także: zapusty.  
W Polsce współcześnie raczej nie przestrzegamy zasady niejedzenia mięsa w czasie mięsopustu, ale ten stary zwyczaj 
zachował się jeszcze u Słowian prawosławnych – w czasie maślanicy (bądź: maślenicy), świątecznego okresu 
poprzedzającego Wielki Post – do dziś spożywa się potrawy bezmięsne, chcąc w ten sposób przygotować się do 
wielkopostnych wyrzeczeń.  
Karnawał jednak wiąże się nie tylko z mięsem. To również okres, w którym hucznie się bawiono. Tak czytamy o tym w 
Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera: „Karnawał winien swój początek świętom pogańskim (…). 
Odgłosem i zabytkiem owych czasów są karnawałowe biesiady, tańce i maszkary. Swawole karnawałowe dawały 
okazje kaznodziejom [...] do nazywania ich nie zapustami, ale „rozpustami.” Patrząc na te płoche zabawy, jeden 
z ambasadorów Solimana II, powróciwszy do Stambułu, rozpowiadał, że w pewnej porze roku chrześcijanie 
dostają warjacyi i że dopiero jakiś proch sypany im potem w kościołach na głowy leczy takową. 
Krytycznie, choć i z humorem, odnosili się do szaleństw karnawałowych także protestanci, którzy mówili, że katolicy 
świętują w tym czasie św. Żarłoka, św. Połoka (od połykania trunków) i św. Stękawy (tak żartobliwie nazywano 
popielcowe skutki karnawałowych szaleństw).  
 
À propos… długości zdań wielokrotnie złożonych 
Zdania wielokrotnie złożone mogą być naprawdę tasiemcowe. Powieść Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego, licząca 
kilkadziesiąt stron, składa się z zaledwie dwóch zdań. Drugie brzmi: I szli całą noc.   
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