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Podejście korpusowe w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego 
na przykładzie rzeczownikowych 
alternacji ó:o

AdriAn JAn zASinA

UniwerSytet kArolA 

Wstęp
XXI wiek przynosi wiele technologicznych innowacji, które mają wpływ na spo-
sób i metody nauczania. Włączenie komputerów do zajęć językowych pozwoliło 
rozwinąć się takim metodom kształcenia, jak e-learning czy blended learning oraz 
umożliwiło nauczanie zdalne w postaci webinariów. W ciągu ostatnich 30 lat do 
rozwoju nowych metod nauczania przyczynia się również językoznawstwo korpu-
sowe. Metody te są oparte na informacjach uzyskanych z obszernych baz danych, 
zwanych korpusami językowymi. Korpusy prezentują autentyczne użycie języka 
i umożliwiają wyszukiwanie dowolnych jednostek leksykalnych w ich naturalnym 
kontekście. Pozwalają również na statystyczną ocenę zjawisk językowych. Ponadto 
specjalnie przygotowane narzędzia do pracy z korpusem dają możliwość ich wy-
korzystania w procesie nauczania języka obcego. 

Niniejsze opracowanie podejmuje tematykę korpusowego podejścia w na-
uczaniu języka polskiego jako obcego. Na przykładzie rzeczownikowej alternacji 
ó:o (por. samochód:samochodu) przedstawia całą procedurę od identyfikacji pro-
blemu językowego, poprzez jego analizę, interpretację i ostatecznie – generalizację 
wniosków. Ponadto proponuje konkretne ćwiczenia, które można wykorzystać 
podczas zajęć. Celem badania jest identyfikacja najczęstszych leksemów, w których 
dochodzi do wymiany ó:o w przypadkach zależnych. 

Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej przedstawiamy stan badań 
w dziedzinie podejścia korpusowego w nauczaniu języków obcych w Polsce. Druga 
część prezentuje dobór odpowiedniego materiału badawczego ze względu na różne 
typy korpusów oraz opisuje metodologię badania. W trzeciej części przedstawiamy 
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korpusową analizę alternacji ó:o w rzeczownikach. Część czwarta jest poświęcona 
ćwiczeniom korpusowym. W ostatniej, piątej części, zawarte są wnioski i prognozy 
dalszego rozwoju korpusów uczniowskich języka polskiego. 

Podejście korpusowe w nauczaniu w Polsce
Wykorzystanie korpusów w dydaktyce języków obcych spopularyzował na po-
czątku lat 90. XX wieku Tim Johns (1991, s. 1–16), który opisał wykorzystanie 
tzw. data-driven learning – metody nauczania języka angielskiego opartej na danych 
korpusowych. W kolejnych latach zainteresowanie nową techniką w nauczaniu 
rozszerzyło się na inne kraje i inne języki. Wraz z prężnie rozwijającą się dziedziną 
językoznawstwa korpusowego metoda ta dotarła również do Polski.

W Polsce podejście korpusowe w nauczaniu języków obcych datuje się na 
pierwszą dekadę XXI wieku. Wczesne prace z tego zakresu dotyczą nauki języka 
angielskiego i skupiają się na błędach popełnianych przez polskich studentów. 
Anna Bączkowska (2003) omawia techniki wykorzystania korpusów na podstawie 
kilku przykładów, jak np. rozróżnianie znaczenia leksemów childish – ‘dziecin-
ny’:childlike – ‘dziecinny; dziecięcy’, magic – ‘magiczny’:magical – ‘magiczny; 
niesamowity’ itd., przedstawia także wykorzystanie konkordancji w nauczaniu 
bądź samodoskonaleniu nauczycieli. Z kolei Agnieszka Leńko-Szymańska (2004) 
wykorzystuje dane z korpusu uczniowskiego PELCRA1 do analizy zaimków this – 
‘ten/ta/to’, that – ‘tamten/tamta/tamto’, these – ‘ci/te’, those – ‘tamci/tamte’ wśród 
studentów będących rodzimymi użytkownikami języka polskiego. Bogusław So-
lecki (2006) przedstawia konkretny konspekt zajęć z wykorzystaniem konkordancji 
do wyjaśnienia znaczenia omawianych słów (pressure – ‘presja’, daunted – ‘znie-
chęcony’, prospect – ‘perspektywa’, support – ‘wsparcie’ itd.). Inne prace oparte na 
materiale do nauki angielszczyzny badają wykorzystanie narzędzi korpusowych 
w nauczaniu (Twardo 2009), skupiają się na niwelowaniu błędów interferencyjnych 
u polskich studentów (Lewandowska 2013) i ekwiwalencji pomiędzy językiem an-
gielskim i polskim (Lewandowska 2014). Powstaje również wiele prac teoretycznych, 
które opisują możliwości wykorzystania korpusów w nauczaniu w sposób ogólny 
(Leńko-Szymańska 2005; Podhajecka 2007) lub rzeczowy, np. z uwzględnieniem 

 1 Korpus uczniowski PELCRA powstaje na Uniwersytecie Łódzkim. Jest dostępny na stronie: 
http://pelcra.pl/plec. 
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nauczania języka do celów zawodowych (Krajka 2016) czy w nauczaniu leksyki 
dzieci (Warchał 2013).

Równocześnie pojawia się zainteresowanie wykorzystaniem metod korpu-
sowych w nauczaniu języka polskiego. W celu zestawienia słownictwa poziomu 
progowego Anna Seretny (2004) wykorzystuje listy frekwencyjne. Błażej Gał-
kowski (2005) oraz Beata Chachulska (2005) jako jedni z pierwszych opisują 
wykorzystanie konkordancji do nauki polszczyzny oraz proponują ćwiczenia na 
uzupełnienie odpowiedniego słowa na podstawie kontekstu. Chachulska otwiera 
również dyskusję potrzeby tworzenia korpusów uczniowskich języka polskiego. 
Podobną tematykę podejmuje również Renata Przybylska (2008), która opisuje 
możliwości płynące z analizy tekstów uczniowskich w korpusie. Niemniej jednak 
pewne poczynania w tym zakresie zostały już podjęte na przełomie XX i XXI 
wieku na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie powstał tzw. korpus DAMA, który 
nie jest korpusem uczniowskim w rozumieniu językoznawstwa korpusowego, 
lecz raczej bazą błędów zebranych z prac pisemnych cudzoziemców na poziomie 
średnio zaawansowanym i zaawansowanym (Dąbrowska, Pasieka 2014). Grzegorz 
Zarzeczny (2012) wykorzystuje metody korpusowe w badaniu aktów dyrektyw 
w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego. Adrian Jan Zasina (2018) 
z kolei prezentuje możliwości narzędzi korpusowych w bezpośrednim podejściu 
korpusowym w nauczaniu polszczyzny na przykładzie łączliwości czasownika 
mówić z przyimkami. Niniejsze opracowanie natomiast stara się systematycznie 
opisać zintegrowaną procedurę korpusowego podejścia w nauczaniu składającą się 
z trzech kroków:

a) identyfikacji problemu językowego, którym w tym przypadku jest rzeczow-
nikowa alternacja ó : o zaobserwowana podczas zajęć ze studentami2,

b) klasyfikacji zjawiska językowego na podstawie analizy korpusowej,
c) interpretacji i generalizacji wyników badania.

Zaproponowana metoda to dla nauczycieli bez doświadczenia w zakresie języko-
znawstwa korpusowego możliwość dostępu do korpusowych materiałów dydak-
tycznych, a także stopniowe zapoznanie ich z możliwościami tworzenia własnych 
pomocy dydaktycznych. Studentom zaś ma ona pomóc w zrozumieniu problema-
tycznych kwestii językowych w polszczyźnie.

 2 W idealnym przypadku identyfikacja problemu językowego mogłaby być oparta o dane 
pozyskane z korpusu uczniowskiego. Niestety, nie dysponujemy nim (jeszcze).
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Materiał badawczy i metodologia
Jedną z istotnych decyzji w badaniach korpusowych jest wybór odpowiedniego 
korpusu ze względu na rodzaj przeprowadzanych badań (McEnery, Hardie 2012, 
s. 6). Dlatego przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie cechy 
korpusu będą dla nas istotne. 

W przypadku badania rzeczownikowych alternacji ó:o w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego kładziemy nacisk na jak największą liczbę zjawisk o najwyż-
szej częstotliwości. Nie możemy pominąć też faktu, iż zależy nam na doborze jak 
najbardziej reprezentatywnego oraz zrównoważonego3 materiału do analizy. W ten 
sposób chcemy dostarczyć studentom informacji o ogólnym zasobie słownictwa, 
a zarazem o słownictwie najczęściej używanym przez rodzimych użytkowników 
języka.

Zdecydowaliśmy, iż z dostępnych korpusów języka polskiego porównamy 
wyniki list frekwencyjnych 15 najczęstszych rzeczowników z alternacją ó:o i na tej 
podstawie wybierzemy odpowiedni materiał do przeprowadzenia badania. Do tego 
porównania nie można było wykorzystać pełnego Narodowego Korpusu Języka 
Polskiego (NKJP; http://nkjp.pl), ponieważ żadna z dwóch dostępnych wyszukiwa-
rek korpusowych nie umożliwia uzyskania list frekwencyjnych4. W tym przypadku 
wykorzystaliśmy zasoby portalu Czeskiego Korpusu Narodowego (https://korpus.
cz), z którego pozyskaliśmy trzy korpusy języka polskiego: milionowy podkorpus 
NKJP (Przepiórkowski i in. 2018; dalej NKJP_1M), polski komponent korpusu 
równoległego InterCorp (Bańczyk, Dybalska, Vavřín 2018; dalej IC.pl) oraz inter-
netowy korpus Araneum Polonicum Maius (Benko 2015). W naszym porównaniu 
prócz pełnego IC.pl wydzieliliśmy również podkorpus tekstów beletrystycznych 
(dalej IC.pl_bel). Konfrontację poszczególnych komponentów przedstawia po-
niższa tabela.

 3 Dyskusja na temat reprezentatywności i zrównoważenia, zob. R. L. Górski, M. Łaziński 
(2012, s. 13–23).
 4 O pewnych ograniczeniach narzędzi NKJP wspominają również: M. Hebal-Jezierska (2014, 
s. 68–70); M. Gębka-Wolak (2015, s. 7); A. J. Zasina (2017, s. 97).
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Tabela 1. Porównanie 15 najczęstszych rzeczowników z alternacją ó:o w czterech różnych 
(pod)korpusach5

Korpus NKJP_1M IC.pl_bel

L.p. Leksem Frekwencja ipm5 Leksem Frekwencja ipm

1. sposób 598 491,97 sposób 17 585 585,54
2. kościół 451 371,04 pokój 16 601 552,77
3. samochód 421 346,36 Bóg 10 330 343,96
4. powód 322 264,91 powód 9 281 309,04
5. Bóg 295 242,70 powrót 8 240 274,37
6. pokój 254 208,97 wieczór 7 886 262,59
7. rozwój 228 187,58 stół 7 636 254,26
8. zespół 207 170,30 samochód 7 408 246,67
9. powrót 159 130,81 spokój 5 223 173,91
10. wieczór 152 125,05 kościół 4 097 136,42
11. Kraków 141 116,00 dół 3 011 100,26
12. dowód 139 114,36 ogród 2 735 91,07
13. stół 136 111,89 dowód 2 708 90,17
14. spokój 131 107,77 róg 2 462 81,98
15. naród 116 95,43 niepokój 2 426 80,78

Rozmiar korpusu: 1 215 513 30 032 150

Korpus IC.pl Araneum Polonicum Maius

L.p. Leksem Frekwencja ipm Leksem Frekwencja ipm

1. sposób 70 613 638,28 sposób 846 455 705,38
2. Bóg 37 669 340,50 rozwój 380 496 317,08
3. rozwój 37 152 335,82 samochód 337 357 281,13
4. powód 35 481 320,72 kościół 294 842 245,70
5. pokój 30 983 280,06 powód 270 252 225,21
6. samochód 23 218 209,87 zespół 238 863 199,05
7. przywóz 20 035 181,10 pokój 211 460 176,22
8. powrót 17 451 157,74 Bóg 209 871 174,89
9. spokój 16 933 153,06 wybór 152 888 127,41
10. wymóg 15 940 144,08 Kraków 127 075 105,90
11. obrót 15 690 141,82 powrót 100 235 83,53
12. dowód 15 594 140,96 dowód 95 285 79,40
13. wybór 15 554 140,60 dochód 85 383 71,15
14. wieczór 14 469 130,79 ogród 83 134 69,28
15. zasób 12 784 115,56 naród 70 267 58,56

Rozmiar korpusu: 110 629 553 1 200 002 958

Źródło: opracowanie własne.

 5 Instances per milion – częstotliwość występowania zjawiska w hipotetycznym korpusie/tekście 
zawierającym milion słów (zob. https://wiki.korpus.cz/doku.php?id=en:pojmy:ipm&rev=1465803378).
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Tabela 1., prócz 15 najczęstszych leksemów w poszczególnych korpusach, 
zawiera absolutną frekwencję rzeczownika oraz jego wartość względną wyrażoną za 
pomocą ipm, która umożliwia porównanie częstotliwości zjawisk między korpusami 
o zróżnicowanej wielkości. Leksemy, które pojawiły się na liście w dwóch lub więcej 
komponentach, są pogrubione; oznaczone czarnym kolorem pojawiły się we wszyst-
kich czterech (pod)korpusach, grantowe – w trzech, niebieskie – w dwóch; zaznaczone 
kursywą pojawiły się tylko w danym korpusie. Rzeczowniki uwidocznione pod-
kreśleniem zajmują tę samą pozycję na liście w dwóch bądź więcej (pod)korpusach.

Analizując tabelę 1., zauważymy, że we wszystkich (pod)korpusach najczęst-
szym leksemem jest sposób. Natomiast kolejność pozostałych leksemów, w większo-
ści przypadków, jest różna i tylko nieliczne rzeczowniki posiadają to samo miejsce 
w rankingu. Najwięcej różnic możemy zaobserwować pomiędzy (pod)korpusami 
IC.pl_bel a IC.pl., gdzie spodziewalibyśmy się najwięcej podobieństw, ponieważ 
IC.pl_bel jest podzbiorem IC.pl. Tak znaczące różnice wynikają ze złożenia kor-
pusu IC.pl z rozmaitych typów tekstów, w tym tekstów prawnych, jak np. acquis 
communautaire, artykułów publicystycznych, sprawozdań, zapisów z posiedzeń 
Parlamentu Europejskiego czy napisów do filmów (Čermák, Rosen 2012; Kaczmar-
ska, Rosen 2014). Dlatego w IC.pl odnajdujemy wyrazy takie jak: przywóz, wymóg, 
obrót, które nie należą do głównego zasobu słownictwa uczącego się polskiego jako 
obcego. Tym samym korpus ten nie jest odpowiedni ze względu na cel naszego 
badania. Część beletrystyczna natomiast dzieli najwięcej wspólnych leksemów 
(aż 11) z korpusem NKJP_1M, niemniej jednak posiada trzy niespotykane gdzie 
indziej leksemy: dół, róg, niepokój. Również kolejność pozycji w tabeli jest różna; tylko 
dwa wyrazy (spokój, powód) mają tę samą pozycję. Najbardziej są do siebie podobne 
korpusy NKJP_1M oraz Araneum Polonicum Maius, posiadające 12 wspólnych 
leksemów, w tym trzy zajmujące tę samą pozycję na liście. Dzięki temu są naj-
odpowiedniejsze, by wykorzystać je w naszym badaniu. Araneum Polonicum 
Maius jest korpusem internetowym, w którym teksty nie są zrównoważone pod 
względem gatunków. Biorąc pod uwagę częste zjawiska, taki korpus może zostać 
wykorzystany w nauczaniu. Jednakże jakościowo lepszym materiałem wydaje się 
gatunkowo zrównoważony i reprezentatywny korpus NKJP_1M, posiadający 
ponadto ręczną anotację. 

W związku z powyższym do identyfikacji rzeczowników, w których do-
chodzi do alternacji ó:o, została wykorzystana milionowa próbka zrównoważo-
nego i reprezentatywnego Narodowego Korpusu Języka Polskiego (Degórski, 
Przepiórkowski 2012). Korpus zawiera dokładnie 1 215 513 tokenów i jest w pełni 
znakowany, tzn. posiada lematyzację i anotację morfologiczno-składniową. Do 
pracy z NKJP_1M posłużyła wyszukiwarka korpusowa KonText (Machálek, Křen 
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2013), dzięki której było możliwe zestawienie listy frekwencyjnej wszystkich rze-
czowników z alternacją ó:o.

Jednakże kluczowe było sporządzenie odpowiedniego zapytania, które wy-
szukiwałoby leksemy spełniające następujące warunki:

a) szukany lemat6 składa się z dowolnej kombinacji liter na początku i  jest 
zakończony literą ó, po której musi następować dowolna graficzna realizacja 
spółgłoski, z uwzględnieniem w tym również dwuznaków, 

b) jest dowolnym rzeczownikiem,
c) w konkretnej formie słownej składa się z dowolnej kombinacji liter na po-

czątku i jest zakończony literą o, po której musi następować dowolna gra-
ficzna realizacja spółgłoski, uwzględniająca również dwuznaki, oraz musi 
następować minimalnie jedna dowolna litera. 

Oczywiście leksemy były wyszukiwane bez względu na wielkość liter. Zatem 
składania niniejszego zapytania posiada następującą postać: [lemma=”(?i).+ó([bcć-
dfghjklłmnńprsśtwzźż]|(ch)|(cz)|(dz)|(dź)|(dż)|(sz)|(rz))” & tag=”subst.*” & word=” 
(?i).+o([bcćdfghjklłmnńprsśtwzźż]|(ch)|(cz)|(dz)|(dź)|(dż)|(sz)|(rz)).+”].

Jako wynik otrzymaliśmy 7240 form słownych. Istotna była jednak liczba 
różnych rzeczowników, dlatego lista frekwencyjna została oparta na lematach. 
Uzyskaliśmy 369 różnych typów leksemów, które zostały jeszcze ręcznie skontrolo-
wane, aby sprawdzić ich zgodność z założonymi warunkami zapytania. Trzy lematy 
(podróż, król, doktór) zostały wyłączone z analizy, ponieważ nie spełniały tych 
warunków. W ten sposób przygotowany materiał został poddany dalszej analizie.

Z racji tego, iż leksemy o niskiej częstotliwości nie należą do powszechnego 
zasobu słownictwa nierodzimego użytkownika języka polskiego, a w tym badaniu 
zależy nam na zjawiskach częstych, zdecydowaliśmy się ograniczyć frekwencję po-
szczególnych lematów do minimalnie pięciu poświadczeń. Zatem wyekscerpowany 
materiał do analizy alternacji ó:o w polskich rzeczownikach ostatecznie zawiera 
140  lematów. Analiza jednostek leksykalnych z niższą frekwencją z punktu na-
uczania języka obcego nie miałaby sensu. Same hapaksy7 stanowią 128 leksemów, 
czyli jedną trzecią wszystkich wyników8.

 6 Forma kanoniczna; np. dla wyrazu chodził lematem jest forma podstawowa chodzić (zob. 
M. Hebal-Jezierska, Kilka uwag dotyczących terminologii, [w:] Praktyczny przewodnik po korpusach 
języków słowiańskich, red. taż, Warszawa 2014, s. 9).
 7 W lingwistyce korpusowej poświadczenie, które pojawia się tylko raz w całym korpusie. 
 8 Całkowita liczba lematów bez ograniczenia minimalnej frekwencji wynosi 369. 
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Analiza
Uzyskany materiał w postaci zbioru 140 różnych typów rzeczowników postanowi-
liśmy skategoryzować w mniejsze grupy. Zauważyliśmy, iż wiele z nich posiadało 
podobne zakończenie. Zdecydowaliśmy więc, że kryterium do ich klasyfikacji 
zostanie oparte na podstawie trzech ostatnich głosek leksemu. Wyrazy takie jak 
samochód, dochód, zachód itd. utworzyły zatem wspólną kategorię rzeczowników 
z zakończeniem -chód. W ten sposób zostały sklasyfikowane pozostałe leksemy 
z wyjątkiem kategorii z zakończeniem -ów, które etymologicznie jest sufiksem 
przymiotnika dzierżawczego, dziś praktycznie nieużywanego w języku polskim, 
natomiast zachowanego w nazwach miejscowości, które prezentuje niniejsza ka-
tegoria. Poniższa tabela przedstawia poszczególne kategorie wraz z należącymi do 
nich rzeczownikami oraz liczbę różnych leksemów w danej kategorii. Absolutna 
frekwencja rzeczowników podana została w nawiasach. 

Tabela 2. Kategoryzacja najczęstszych rzeczowników z alternacją ó:o w korpusie NKJP_1M

Kategoria Leksemy należące do danej kategorii (frekwencja)
Liczba 

leksemów 
w kategorii

-biór zbiór (68), odbiór (24), gwiazdozbiór (7), księgozbiór (5), rozbiór (5) 5

-bój rozbój (16), przebój (11), bój (11), podbój (7) 4

-bór
wybór (99), dobór (13), zabór (12), bór (10), pobór (8), niedobór (7), nabór (6), 
sobór (5)

8

-chód
samochód (421), dochód (100), zachód (76), wschód (52), obchód (35), przychód 
(25), pochód (17)

7

-kój pokój (254), spokój (131), niepokój (51), przedpokój (17) 4

-kół protokół (55), sokół (5) 2

-lód lód (55), lądolód (6) 2

-łów ołów (6), łów (6) 2

-ów

Kraków (141), Goleniów (34), Lwów (27), Rzeszów (24), Kijów (17), Ciechanów 
(16), Gorzów (15), Ostrzeszów (11), Tarnów (9), Głogów (9), Chorzów (9), Piotrków 
(8), Jędrzejów (7), Mokotów (7), Bytów (6), Charków (6), Pruszków (6), Tomaszów 
(6), Głosków (5)

19

-pór spór (44), opór (26), upór (10), topór (6) 4

-rób grób (59), wyrób (58) 2

-ród naród (116), ogród (63), poród (22), ród (21), gród (12) 5

-róg wróg (64), róg (45), próg (38), pieróg (5) 4

-rój nastrój (38), strój (30), ustrój (23), przekrój (9), zdrój (7), drobnoustrój (6), wystrój (5) 7
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Kategoria Leksemy należące do danej kategorii (frekwencja)
Liczba 

leksemów 
w kategorii

-rót powrót (159), obrót (66), nawrót (9), odwrót (7), przewrót (5) 5

-sób sposób (598), zasób (26) 2

-wód
powód (322), dowód (139), zawód (61), obwód (29), przewód (27), rozwód (25), 
rodowód (12)

7

-wój rozwój (228), konwój (7), zwój (7) 3

-wór
utwór (63), dwór (39), otwór (21), nowotwór (19), potwór (15), roztwór (12), przetwór 
(10), wytwór (6)

8

-wóz wóz (38), przewóz (15), nawóz (13), radiowóz (13), wąwóz (7), powóz (5) 6

-zór wzór (54), pozór (45), nadzór (44), dozór (12) 4

pozostałe

kościół (451), Bóg (295), zespół (207), wieczór (152), stół (136), [Łł]ódź (111), obóz (68), 
dół (64), nóż (44), przód (43), wymóg (36), powódź (32), sól (31), napój (29), postój 
(23), mróz (21), wódz (20), Racibórz (19), głód (18), popiół (18), rów (18), miód (12), 
spód (10), chłód (10), wodór (10), czworonóg (7), nałóg (7), płód (7), dziób (5), rosół (5)

30

Razem: 140

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie badanego materiału wydzieliliśmy 21 odrębnych kategorii oraz 
jedną, w której zostały umieszczone pozostałe leksemy, nietworzące żadnej grupy 
na podstawie zakończenia, czyli razem 22 kategorie. Oczywiście, liczba kategorii 
mogłaby być większa bądź mniejsza, gdyby przyjęto inne ograniczenia minimalnej 
frekwencji lematów. W każdym razie niniejsza analiza prezentuje najczęstsze rze-
czowniki z alternacją ó:o, identyfikowane w NKJP_1M. Kategorie prezentowane 
są w porządku alfabetycznym, natomiast leksemy należące do poszczególnych 
grup uporządkowane są na podstawie frekwencji wystąpień. Każdą grupę tworzy 
średnio pięć lematów.

W niektórych przypadkach kategoryzacja była kłopotliwa. Na przykład 
w przypadku kategorii -ród pojawiło się pytanie, czy nie powinny być wydzielone 
dwie kategorie: -ród oraz -gród, różniące się semantyką. Ostatecznie jednak zdecydo-
wano, że nie będziemy się kierować aspektem semantycznym danego zakończenia, 
ale damy pierwszeństwo podobieństwu zakończenia na trzy ostatnie głoski. Rów-
nież mniejsza liczba kategorii jest dla studentów łatwiejsza do zapamiętania oraz 
istotne jest zapamiętanie grupy słów, w których dochodzi do alternacji, a nie ich 
etymologicznego pochodzenia. Tę samą zasadę zastosowano dla pozostałych grup.

Trzema kategoriami zawierającymi najwięcej różnych leksemów są -ów, 
-bór oraz -wór. Pierwsza z nich zawiera 19 lematów będących w 100 proc. toponi-
mami. Nie bez wątpienia najczęstszym leksemem jest Kraków, który w stosunku 
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do pozostałych rzeczowników ma wyraźnie wyższą frekwencję. W ramach grupy 
zakończonej na -bór skategoryzowaliśmy osiem lematów. Najczęstszym z nich jest 
wybór, mający również znacząco wyższą częstotliwość wystąpień w stosunku do 
pozostałych wyrazów. Kategoria -wór również zawiera osiem lematów, z których 
najczęstszym rzeczownikiem jest utwór. 

Jeżeli spojrzymy na kategorię zawierającą leksemy nietworzące żadnej 
odrębnej kategorii, zauważymy, iż są to w większości wyrazy9, które powinny 
znaleźć się w ogólnym zasobie słownictwa uczącego się języka polskiego. Warto 
jednak podkreślić, iż w przypadku rzeczowników kościół i popiół, w odróżnieniu 
od pozostałych leksemów, w miejscowniku liczby pojedynczej zachodzi alternacja 
ó:e, tj. kościele, popiele. 

Dla uzyskania pełnego obrazu alternacji ó:o należy również skomentować 
przypadki, w których do alternacji głoski ó nie dochodzi. Takich przykładów jest 
znacznie mniej niż dla omawianej tutaj alternacji, dlatego w tabeli 3. podajemy 
wszystkie odnalezione poświadczenia w NKJP_1M bez żadnego ograniczenia mi-
nimalnej frekwencji. Leksemy są również przedstawione z podziałem na kategorie 
utworzone na podstawie trzech ostatnich głosek.

Tabela 3. Kategoryzacja rzeczowników bez alternacji ó:o

Kategoria Leksemy należące do danej kategorii (frekwencja)
Liczba leksemów 

w kategorii

-gół ogół (339), szczegół (67) 2

-róż podróż (84), stróż (15), róż (4) 3

pozostałe
ból (118), król (98), chór (33), skrót (24), sobowtór (3), zbój (3), tchórz (2), 
pagór (2)

8

Razem: 13

Źródło: opracowanie własne.

W NKJP_1M uzyskaliśmy całkowicie 13 różnych typów leksemów, z czego 
pięć najczęstszych to: ogół, ból, król, podróż i szczegół. Dzięki informacjom o rze-
czownikach, w których nie zachodzi badana alternacja, możemy jasno stwierdzić, 

 9 Z wyjątkiem takich wyrazów, jak czworonóg, płód, wodór, które są terminami i należą do 
specjalistycznego zasobu słownictwa. Mogą być jednak przydatne na zaawansowanym poziomie 
znajomości języka polskiego.
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iż nie dochodzi do niej w przypadku rzeczowników z zakończeniem -gół, -róż 
oraz w leksemach król, ból, chór, tchórz, pagór, sobowtór. Alternacja nie zachodzi 
również w rzeczownikach skrót, zbój, które mogą być mylone z grupami -rót i -bój 
z tabeli 2., dlatego powinna na nie zostać zwrócona szczególna uwaga. 

Dzięki analizie korpusowej uzyskaliśmy listę najczęstszych leksemów, w któ-
rych zachodzi alternacja ó:o. Ze względów glottodydaktycznych materiał został po-
dzielony na grupy tworzące 22 kategorie, utworzone na podstawie trzech ostatnich 
głosek rzeczownika. Taki podział leksemów ma pomóc studentom w łatwiejszym 
zapamiętaniu rzeczowników. Ponadto lista wyrazów, w których badana alternacja 
nie zachodzi, może być pomocna dla studentów na wyższych poziomach nauki 
języka.

Ćwiczenia oparte na materiale korpusowym 
Wnioski wypływające z powyższego badania można wykorzystać do opracowa-
nia odpowiednich ćwiczeń wprowadzających uczniów do tematyki alternacji ó:o, 
a także utrwalających poznane wiadomości. W niniejszej części przedstawimy trzy 
ćwiczenia10, które są przeznaczone dla studentów na różnym poziomie znajomości 
języka polskiego: jedno ćwiczenie prezentujące bezpośrednią pracę z korpusem 
i dwa – pośrednią. Zadania są oparte na materiale korpusowym, co oznacza, że 
nie tylko reflektują wyniki przeprowadzonej analizy korpusowej, lecz także to, że 
przykłady w nich zawarte pochodzą z korpusu i tym samym prezentują autentyczne 
użycie języka. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, gdzie teksty tworzą 
spójną całość, jednakże są sztucznie wytworzone i nienaturalne, korpusowe dane 
odzwierciedlają rzeczywiste użycie jednostek leksykalnych. Niemniej jednak za-
daniem nauczyciela jest wybrać takie fragmenty tekstu, które najlepiej prezentują 
prototypowe użycie. 

Zaczniemy od ćwiczenia na poziomie B1, którego celem jest wprowadzenie 
studentów do problematyki alternacji ó:o. Jest to bezpośrednie ćwiczenie kor-
pusowe, do którego studenci potrzebują komputera i połączenia z  internetem. 
W przypadku braku dostępu do pracowni komputerowej takie ćwiczenie może 
zostać przeprowadzone na smartfonie, tablecie bądź innym urządzeniu mobilnym 
z dostępem do internetu. Interfejs umożliwia podstawowe wyszukiwanie bez ko-
nieczności rejestracji, co pozwala na szybkie i sprawne wykonanie zadania podczas 

 10 Klucz do prezentowanych ćwiczeń znajduje się w aneksie. 
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zajęć. Polega ono na tym, aby studenci wyszukali poszczególne wyrazy w polskim 
korpusie i bez zagłębiania się w kontekst, który ze względu na poziom uczniów 
może być w niektórych przypadkach kłopotliwy, wypisali przykłady kilku form 
słownych. Po ich wypisaniu studenci muszą zidentyfikować zmiany, które zaszły 
pomiędzy formą podstawową poszczególnych słów a wypisanymi formami. W ten 
sposób samodzielnie uświadomią sobie zachodzącą alternację, którą będą musieli 
sami zastosować w kolejnym ćwiczeniu. 

Istotna przy tym ćwiczeniu jest także asysta nauczyciela, który dokładnie 
objaśni zadanie, a w przypadku problemów naprowadzi studentów lub pomoże 
z pracą z korpusowym narzędziem. Nauczyciel powinien koordynować cały proces, 
zwłaszcza w przypadku studentów bez doświadczenia z korpusowymi ćwiczeniami. 

Ćwiczenie 1. Wykorzystując korpusową wyszukiwarkę KonText (https://kontext.
korpus.cz), proszę wybrać ze zbioru korpusów polski korpus NKJP_1M i wyszukać 
wyrazy podane w ćwiczeniu. Proszę wypisać klika różnych form słownych dla każ-
dego z nich. Następnie proszę porównać wypisane przykłady z formą podstawową 
rzeczownika i określić, jaka zachodzi zmiana. 

wieczór  …………………………………………………………………... 
ogród  …………………………………………………………………... 
łódź  …………………………………………………………………... 
zachód  …………………………………………………………………... 
obóz  …………………………………………………………………......

Kolejnym zadaniem na poziomie B1 jest pośrednie ćwiczenie korpusowe, 
które jest klasycznym ćwiczeniem na uzupełnienie właściwej formy dopełniacza, 
narzędnika lub miejscownika11 liczby pojedynczej. Ćwiczenie wykorzystuje lek-
semy, które występują w języku najczęściej. W takim przypadku wykorzystamy 
dane z tabeli 1. z piętnastoma najczęstszymi leksemami w NKJP_1M.

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami dopełniacza, narzęd-
nika lub miejscownika liczby pojedynczej. 

 11 Ten typ ćwiczenia jest odpowiedni w nauce Słowian, którzy kategorię gramatyczną przy-
padka znają ze swojego języka ojczystego. Jednakże w przypadku pozostałych studentów niniejsze 
zadanie można przygotować na przećwiczenie poszczególnych przypadków oddzielnie. 
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Tyle hałasu z waszego …………… (powód). Mężczyzna przyszedł do …………… 
(kościół) boso. Nie dawał mi …………… (spokój). Odpowiedział tak po raz pierw-
szy podczas tego …………… (wieczór). Firma wybrała inną drogę …………… 
(rozwój) niż konkurenci. Książka i  legitymacja leżą na ……………(stół) pod 
lustrem. Przygotowywali się już do ………… (powrót) na statek. Te 80 punktów 
najpewniej wystarczyłoby, żeby się dostać na studia w …………… (Kraków). 
O takim …………… (Bóg) mówi też papież. W …………… (pokój) natychmiast 
zrobiło się głośno. Czy jesteście …………… (zespół) rockowym czy tanecznym? 
Kierująca …………… (samochód) kobieta była trzeźwa. Wypisał recepty i kartkę 
ze …………… (sposób) zażywania. Tworzymy jeden naród, jesteśmy jednym 
…………… (naród). …………… (dowód) tego są rosyjskie podręczniki szkolne.

Następne ćwiczenie jest przeznaczone dla studentów na poziomie B2. Celem 
zadania jest powtórzenie wiadomości z zakresu alternacji ó:o, ale także „oswojenie” 
leksemów, w których owa alternacja nie zachodzi. Studenci muszą sami zdecydować, 
kiedy dojdzie do alternacji głoski ó. Ćwiczenie utrwala również różne przypadki 
i liczbę. 

Ćwiczenie 3. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami rzeczownika.

a) liczby pojedynczej

Gdzieś na …………… (dół) trzasnęła brama. Tymczasem dobre wykonywanie 
tego …………… (zawód) wymaga kwalifikacji umysłowych. Morfologia lodowca 
zależy od ilości …………… (lód) i rodzaju rzeźby terenu. Teraz opowiem wam, jak 
zostałem …………… (król). Pierwszy zapisany złożył poprawki do …………… 
(protokół). Na kongresie podejmą decyzję o …………… (wybór) kandydata. 
Wprowadzający produkt do …………… (obrót) powinien zapewnić spełnienie 
przez produkt wymagań ochrony środowiska. Płakałam z …………… (ból), ten 
uścisk był nie do wytrzymania.

b) liczby mnogiej

Różnice w …………… (dochód) w USA zdecydowanie rosną. Panie zaprezentowały 
także swoje …………… (wyrób) i rękodzieła. Jego hobby to książki, …………… 
(podróż), grafika komputerowa. Swoich …………… (zbiór) użyczyło Muzeum 
Mazowieckie w Płocku. Na ich …………… (grób) złożono również wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. Nie dajmy się …………… (wróg)! Nie pamiętam 
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…………… (szczegół), ale coś podobnego już zaszło. Zaczynam odczuwać tęsknotę 
za …………… (utwór) o głębszej treści i większym sensie.

Zaproponowane ćwiczenia są pierwszym przykładem podejścia korpusowego 
w nauczaniu alternacji ó:o w rzeczownikach. W podobny sposób można badać 
też inne zjawiska językowe, które przysparzają problemów obcokrajowcom, oraz 
wyciągać wnioski na temat prawidłowości zidentyfikowanych na podstawie często-
tliwości występowania danych jednostek leksykalnych w materiale korpusowym. 
Studenci dzięki takiemu podejściu podczas pracy z korpusem mogą być młodymi 
naukowcami, którzy odkrywają zasady języka polskiego.

Zakończenie
Niniejszy artykuł traktował o korpusowym podejściu w nauczaniu języka pol-
skiego jako obcego na przykładzie rzeczownikowej alternacji ó:o. Celem bada-
nia była identyfikacja najczęstszych leksemów, w których dochodzi do wymiany 
ó w o w przypadkach zależnych. Na podstawie danych korpusowych materiał 
badawczy został pogrupowany zgodnie z trzema ostatnimi głoskami. W ten sposób 
powstały 22 kategorie, które po pierwsze mają ułatwić studentom zapamiętanie 
wyrazów z badaną alternacją, po drugie mają służyć jako materiał do przygotowania 
ćwiczeń utrwalających niniejszą problematykę. Ponadto z analizy rzeczowników ja-
sno wynika, iż w leksemach z zakończeniem -gół, -róż do rzeczownikowej alternacji 
ó:o nigdy nie dochodzi. Następnie zostały zaproponowane konkretne bezpośrednie 
i pośrednie ćwiczenia korpusowe, które mogą być wykorzystane podczas zajęć lub 
być inspiracją do wytworzenia własnych materiałów dydaktycznych. 

Korpusowe podejście w nauczaniu składające się z trzech etapów: a) iden-
tyfikacji problematycznego zjawiska, b) klasyfikacji na podstawie materiału 
korpusowego oraz c) interpretacji i generalizacji, czyli wyciągnięciu wniosków 
z przeprowadzonej analizy, zostało zaprezentowane w niniejszej pracy i uzupełnione 
o d) propozycję konkretnych ćwiczeń. Zastosowanie takiej procedury w nauczaniu 
języka polskiego daje możliwość wzbogacenia zajęć o cenne informacje z korpusu 
językowego. Przedstawiona metoda ma niewątpliwie szanse na dalszy rozwój. 
Zwłaszcza, że krok pierwszy – w postaci opracowania rzeczownikowej alternacji 
ó:o – opisany został jedynie na podstawie osobistych doświadczeń nauczyciela ze 
studentami. Powinien on zostać uzupełniony o informacje z obszernego korpusu 
uczniowskiego języka polskiego, którym w chwili obecnej nie dysponujemy. Miejmy 
jednak nadzieję, że w najbliższych latach ta kwestia zostanie rozwiązana. 
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Aneks – Klucz do ćwiczeń

Ćwiczenie 1. Wykorzystując korpusową wyszukiwarkę KonText (https://kontext.
korpus.cz), proszę wybrać ze zbioru korpusów polski korpus NKJP_1M i wyszukać 
wyrazy podane w ćwiczeniu. Proszę wypisać klika różnych form słownych dla każ-
dego z nich. Następnie proszę porównać wypisane przykłady z formą podstawową 
rzeczownika i określić, jaka zachodzi zmiana. 

wieczór   wieczorem, wieczoru, wieczorami, wieczory, wieczora, wieczorze, 
wieczorów

ogród  ogrodzie, ogrodu, ogrodów, ogrody, ogrodach, ogrodem
łódź  Łodzi, łodzi, łodzie, Łodzią, łodzią
zachód  zachodu, zachodzie, zachodem, zachodowi
obóz  obozie, obozu, obozów, obozy, obozach, obozem

Alternatywna treść zadania z wykorzystaniem wyszukiwarki PELCRA

Ćwiczenie 1. Proszę wyszukać wyrazy podane poniżej w ćwiczeniu, wykorzystując 
korpusową wyszukiwarkę PELCRA (http://www.nkjp.uni.lodz.pl). Przy wyszuki-
waniu proszę nie zapomnieć o zakończeniu każdego wyrazu dwoma gwiazdkami 
(**). Proszę wypisać klika różnych form słownych dla każdego przykładu. Następnie 
proszę porównać wypisane przykłady z formą podstawową rzeczownika i określić, 
jaka zachodzi zmiana.

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami dopełniacza, narzęd-
nika lub miejscownika liczby pojedynczej.
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Tyle hałasu z waszego powodu (powód). Mężczyzna przyszedł do kościoła (ko-
ściół) boso. Nie dawał mi spokoju (spokój). Odpowiedział tak po raz pierwszy 
podczas tego wieczoru (wieczór). Firma wybrała inną drogę rozwoju (rozwój) niż 
konkurenci.
Książka i legitymacja leżą na stole (stół) pod lustrem. Przygotowywali się już do 
powrotu (powrót) na statek. Te 80 punktów najpewniej wystarczyłoby, żeby się 
dostać na studia w Krakowie (Kraków). O takim Bogu (Bóg) mówi też papież. 
W pokoju (pokój) natychmiast zrobiło się głośno.
Czy jesteście zespołem (zespół) rockowym czy tanecznym? Kierująca samochodem 
(samochód) kobieta była trzeźwa. Wypisał recepty i kartkę ze sposobem (sposób) 
zażywania. Tworzymy jeden naród, jesteśmy jednym narodem (naród). Dowodem 
(dowód) tego są rosyjskie podręczniki szkolne.

Ćwiczenie 3. Proszę uzupełnić zdania poprawnymi formami rzeczownika:

a) liczby pojedynczej

Gdzieś na dole (dół) trzasnęła brama. Tymczasem dobre wykonywanie tego zawodu 
(zawód) wymaga kwalifikacji umysłowych. Morfologia lodowca zależy od ilości 
lodu (lód) i rodzaju rzeźby terenu. Teraz opowiem wam, jak zostałem królem (król). 
Pierwszy zapisany złożył poprawki do protokołu (protokół). Na kongresie podejmą 
decyzję o wyborze (wybór) kandydata. Wprowadzający produkt do obrotu (obrót) 
powinien zapewnić spełnienie przez produkt wymagań ochrony środowiska. Pła-
kałam z bólu (ból), ten uścisk był nie do wytrzymania.

b) liczby mnogiej

Różnice w dochodach (dochód) w USA zdecydowanie rosną. Panie zaprezentowały 
także swoje wyroby (wyrób) i rękodzieła. Jego hobby to książki, podróże (podróż), 
grafika komputerowa. Swoich zbiorów (zbiór) użyczyło Muzeum Mazowieckie 
w Płocku. Na ich grobach (grób) złożono również wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Nie dajmy się wrogom (wróg)! Nie pamiętam szczegółów (szczegół), ale 
coś podobnego już zaszło. Zaczynam odczuwać tęsknotę za utworami (utwór) 
o głębszej treści i większym sensie. 
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Adrian Jan Zasina – językoznawca korpusowy, asystent w Instytucie Czeskiego 
Korpusu Narodowego na Uniwersytecie Karola. Obecnie zajmuje się podejściem 
korpusowym w nauczaniu języków obcych. Do jego zainteresowań naukowych 
należą również: gramatyka współczesnego języka czeskiego i polskiego, korpusowa 
analiza dyskursu oraz lingwistyka płci. 

Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie 
rzeczownikowych alternacji ó:o 

Streszczenie: Niniejsze opracowanie podejmuje tematykę podejścia korpusowego 
w nauczaniu języka obcego. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia korpu-
sowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie konkretnego 
problemu badawczego dotyczącego alternacji ó:o w rzeczownikach (por. samochód: 
samochodu). Autor analizuje dane pozyskane z milionowego podkorpusu Narodo-
wego Korpus Języka Polskiego. Badanie przedstawia procedurę podejścia korpu-
sowego w nauczaniu, która składa się z trzech kroków: identyfikacji, klasyfikacji 
oraz generalizacji. Prezentowana metoda może przyczynić się do wzbogacenia zajęć 
językowych, a także mieć wpływ na rozwój nowych technik nauczania. 

Data-driven learning in teaching Polish as a foreign language: the case of noun 
alternations o:ó 

Summary: The study discusses the application of a data-driven learning (DDL) me-
thod to teaching Polish as a foreign language. The presented study aims to describe 
DDL in teaching Polish as a foreign language by taking as an example alternations 
of phonemes ó:o in nouns (cf. samochód ‘car’:[bez] samochodu ‘[without] car’). The 
author analyses the data from a manually annotated one-million-word subcorpus 
of the National Corpus of Polish. The research builds on the procedure of DDL 
which consists of three steps: identification, classification, and generalisation. The 
present approach has a potential to enrich classroom activities and has a favourable 
impact on the development of language teaching methods.
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