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ÚVOD 

Vysokoškolský učebný text Ortografia poľského jazyka je určený najmä slovenským 
študentom polonistiky s jazykovou úrovňou A1, ale aj študentom s vyššou jazykovou 
úrovňou, ktorí si potrebujú osvojiť poľský pravopis alebo sa v ňom zdokonaliť. Výučba 
poľského jazyka od základov sa realizuje na troch slovenských univerzitách, ktoré majú 
poľský jazyk zaradený do rôznych študijných programov: na Prešovskej univerzite v Prešove 
(študijný program: Stredoeurópske štúdiá), na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na 
Univerzite Komenského v Bratislave. Pre blízkosť slovenčiny a češtiny budú môcť učebný 
text využívať aj českí študenti polonistiky.   

V súčasnosti je k dispozícii celý rad publikácií s problematikou poľskej ortografie, pre 
slovenských študentov s minimálnou znalosťou poľského jazyka sú však nevhodné, lebo sú 
písané po poľsky. Učebný text Ortografia poľského jazyka sme preto prispôsobili potrebám 
slovenských študentov a komentárovú časť sme napísali po slovensky, ostatné časti sú po 
poľsky. Pri výklade ortografických javov poukazujeme prostredníctvom exemplifikácií aj na 
stav v slovenčine. Zohľadnením konfrontačného aspektu sledujeme dva ciele: lepšie 
uvedomenie si zhôd a rozdielov v pravopise poľštiny a slovenčiny a ľahšie osvojenie si 
ortografických pravidiel v poľštine.  

Učebnica pozostáva celkovo zo šiestich hlavných kapitol, pričom každá z nich má rovnakú 
štruktúru. Prvú časť jednotlivých kapitol tvoria pravidlá písania vybraných grafém (rz – ż, ch 
– h, u – ó, ą – ę), pravidlá písania nie alebo pravidlá písania veľkých písmen. V učebnom 
texte sme sa zamerali na pravopis vybraných ortografických javov, ktoré Slovákom učiacim 
sa poľský jazyk robia najväčšie problémy, a to najmä z dôvodu ich odlišnosti od slovenskej 
ortografie. Opis niektorých ďalších ortografických javov možno nájsť vo vysokoškolskej 
učebnici Slovenčina a poľština: synchrónne porovnanie s cvičeniami (Sokolová a kol., 2012). 
Druhú časť každej kapitoly tvoria básne s koncentráciou opisovaných ortografických javov. 
Cieľom tejto časti je osvojenie si pravidiel písania pomocou poézie. Tretiu časť každej 
kapitoly tvoria diktáty, ktoré sú zamerané na nácvik písania javov, ktorým sa venuje príslušná 
kapitola. V učebnom texte sme použili diktáty, do ktorých má študent dopisovať grafémy 
a diktáty, v ktorých musí zvoliť správnu možnosť. Do siedmej kapitoly sme zaradili kľúč, 
ktorý obsahuje celé diktáty so zvýraznenými javmi, čo umožňuje rýchle overenie správneho 
riešenia, ale neskôr aj precvičovanie pravopisu z posluchu  (učiteľ diktuje, študent zapisuje). 
Pri opise pravidiel písania sme vychádzali z ortografických slovníkov poľského jazyka, 
pričom sme rešpektovali najnovšie zmeny kodifikované Poľskou akadémiou vied. Básne a 
diktáty sme čerpali z internetových zdrojov, ale celý text prešiel jazykovou korektúrou a bola 
overená jeho normatívna platnosť.    

Vo výučbe cudzieho jazyka treba primeranú pozornosť venovať štyrom komunikačným 
zručnostiam: recepčným (počúvanie a čítanie) a produkčným (písanie a hovorenie), pretože 
všetky sú potrebné k získaniu komunikačnej kompetencie v cudzom jazyku. Veríme, že tento 
učebný text prispeje k rozvoju jednej z nich – písania.  
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