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METODY I TECHNIKI NAUCZANIA FLEKSJI NOMINALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM 

RÓŻNIC I PODOBIEŃSTW JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH 

Pracując z uczniami z doświadczeniem migracji (UDM), którzy pochodzą z Ukrainy, 

nauczyciel prowadzący w trakcie pracy nad ich kompetencją gramatyczną powinien 

koncentrować na miejscach trudnych w polszczyźnie dla użytkowników języka 

ukraińskiego. Mówiąc o nich, należy brać pod uwagę zjawiska w obszarze fleksji 

nominalnej oraz fleksji werbalnej. Poniżej zostaną zaprezentowane najczęstsze błędy 

popełniane przez Ukraińców w trakcie nauki języka polskiego jako języka obcego (JPJO), 

z którymi spotykamy się zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Zestawienie dotyczy 

usterek w obrębie deklinacji odmiennych części mowy, nad którymi szczególnie trzeba 

pracować podczas zajęć. 

Fleksja nominalna (imienna) 

Przyglądając się usterkom językowym w obrębie deklinacji rzeczownika należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę na błędną realizację kategorii rodzaju gramatycznego, która 

pokazuje na różnicę między polszczyzną a językiem ukraińskim. Za główną przyczynę tego 

zjawiska uznaje się negatywny transfer – przenoszenie zasad gramatycznych z języka 

ojczystego na język obcy. Błędny rodzaj gramatyczny rzeczownika ma wpływ na formę 

czasownika, która zostanie następnie wybrana, szczególnie podczas konstruowania zdań 

w czasie przeszłym lub przyszłym. Oto kila przykładów rzeczowników, które mają inny 

rodzaj gramatyczny w języku ukraińskim niż w polskim: cukierek (ukr. r. ż), klasa ( ukr. r. 

m.), taras ( ukr. r. ż), czekolada (ukr. r. m), odzież ( ukr. r. m), problem  (ukr. r. ż), zupa 

(ukr. r. m.). 

Nieprawidłowości w kategorii rodzaju gramatycznego to także błędy związane z 

odmiennymi w obu językach synkretyzmami w liczbie mnogiej rzeczowników, co 

zazwyczaj skutkuje błędną formą rzeczownika w funkcji dopełnienia, który zamiast  

w formie biernika pojawia się w formie dopełniacza, np.: Turyści mogą zobaczyć różnych 

zwierząt.  
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Jednym z najczęściej popełnianych błędów mianownik liczby mnogiej rzeczowników 

męskoosobowych, dlatego też na to zagadnienie nauczyciel także powinien poświęcić 

dużo czasu, przygotowując liczne ćwiczenia automatyzujące poprawne formy 

rzeczowników. Należy uświadamiać uczniom ukraińskim alternacje, które są konieczne w 

budowaniu tej formy gramatycznej, dzięki temu w ich pracach nie będą pojawiały się takie 

formy jak: kelnery, Polaki, poety, turysty, kolegi czy Francuzy.    

W porównaniu do błędów w kategorii rodzaju gramatycznego rzadziej występują błędy w 

kategorii liczby rzeczowników. Spotykamy je najczęściej tam, gdzie w języku ukraińskim 

i języku polskim występują kontrasty w jej realizacji. Dotyczy to takich słów jak: makaron, 

wakacje, ferie, studia czy zajęcia.   

Deklinacja rzeczowników przez przypadki w języku polskim nie należy do najłatwiejszych, 

nawet rodzimi użytkownicy mają czasami z nią problemy. W trakcie pracy z uczniami 

pochodzącymi z Ukrainy powinniśmy zawracać uwagę na następujące kwestie z tego 

obszaru: tworzenie form dopełniacza liczby pojedynczej – tu błędy mają charakter 

interferencyjny, jak nieinterferencyjny, nadużywanie końcówki - u względem – owi  

w formach celownika liczby pojedynczej, używanie ukraińskiego – y w formie biernika 

liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego, błędne konstruowanie form 

miejscownika liczby pojedynczej, głownie w rzeczownikach rodzaju żeńskiego – 

zaniechanie alternacji, tak jak rodzimi użytkownicy języka UDM z Ukrainy nie używają 

wołacza liczby pojedynczej i stosują zamiast niego formy mianownika.  

Tak, jak już wyżej wspominano, mianownik liczby mnogiej to jedno z najtrudniejszych 

miejsc w polszczyźnie dotyczy to także uczniów z Ukrainy, którzy muszą wykonać wiele 

zadań automatyzujących poprawne stosowanie końcówek zarówno dla rzeczowników 

męskoosobowych, jak i niemęskoosobowych. Problematycznym, ze względu fonologicznego 

kryterium doboru końcówek i różnicy w ich dystrybucji jest dopełniacz liczby mnogiej.  

Błędy o naturze interferencyjnej pojawiają się także w celowniku liczby mnogiej, gdzie 

zamiast polskiego – om uczniowie stosują ukraiński odpowiednik – am. 

Deklinacja dotyczy nie tylko rzeczownika, ale także przymiotnika, który sprawia kłopoty 

ukraińskojęzycznym uczniom. Najczęściej popełniają oni błędy w rodzaju gramatycznym 

przymiotników w mianowniku liczby mnogiej. Usterki odnotowywane są także w 

obszarze kategorii przypadka, głównie dopełniacza oraz biernika liczby pojedynczej. 
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Najbardziej problematycznym, tak jak w przypadku rzeczownika, jest mianownik liczby 

mnogiej. Należy być także przygotowanym na mylenie końcówek narzędnika liczby 

mnogiej. 

Podczas omawiania z uczniami ukraińskimi mechanizmów stopniowania przymiotników 

w języku polskim trzeba uczulać ich na to, że w polszczyźnie mamy sufiks -ejsz-, dla 

wygłosów zakończonych na grupę spółgłoskową. W takiej sytuacji glottodydaktycznej 

warto przygotować więcej ćwiczeń z tego zakresu. 

Podczas zajęć można spodziewać się także problemów z tworzeniem przysłówków. 

Najczęściej osoby ukraińskojęzyczne wstawiają formant -o tam, gdzie powinno być -e, 

dobrze to ilustrują przykłady: fajno, ładno, śmieszno. Jeśli chodzi o przysłówki to także 

często pojawią się błędy w stasowaniu ich zamiennie z przymiotnikami. 

Dla wszystkich uczących się JPJO kłopotliwe są liczebniki. Błędy, z którymi spotykamy 

się najczęściej, dotyczą rodzaju gramatycznego liczebników nieokreślonych. Pozostałe 

usterki związane są najczęściej z kopiowaniem form ukraińskich dla liczebników 

porządkowych. 

W trakcie pracy z cudzoziemcami trzeba dużo czasu poświęcić na opanowanie przez nich 

nie tylko zaimków osobowych, ale także dzierżawczych, wskazujących, pytajnych, 

względnych, przeczących oraz upowszechniających. W tych pierwszych najczęściej mylone 

są oni oraz one w mianowniku oraz bierniku liczby mnogiej. W zaimkach dzierżawczych 

najczęściej mylony jest rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Często uczniowie 

kopiują zaimki ukraińskie. Nauka zaimków osobowych wiąże się także z opanowaniem 

zasad stosowania ich form ortotonicznych (dłuższych) oraz enklitycznych (krótszych). Tych 

ostatnich nie ma w języku ukraińskim, dlatego też powinno się na zajęciach zwracać na 

nie szczególną uwagę.               

Techniki nauczania fleksji 

Gramatyka w dydaktyce polszczyzny zajmuje szczególne miejsce, ponieważ w językach 

fleksyjnych stanowi podstawę komunikacji. Nawet jeżeli nasi uczniowie będą dysponowali 

bogatym leksykonem, a nie będą znali zasad gramatycznych lub będą je stosowali błędnie, 

to komunikaty nadawane przez nich będą trudne do odkodowania, nie tylko dla rodzimych 

użytkowników języka. Dlatego też prowadząc zajęcia należy dbać o rozwijanie kompetencji 
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gramatycznej UDM, jednak nie wolno doprowadzić do sytuacji, że zdominuje ona nasz 

proces nauczania. 

Każde zagadnienie gramatyczne powinno zostać właściwe wplecione w naszą lekcję i 

przejść trzy etapy: prezentacji, automatyzacji oraz komunikacji. Przede wszystkim 

należy unikać wprowadzania na jednych zajęciach dwóch elementów gramatycznych, 

nawet jeżeli nie są one skomplikowane dla uczniów pochodzenia ukraińskiego. Istotny jest 

pomysł, jak zamierzamy zaprezentować dany element językowy. Oczywiście do wyboru 

mamy wszelakie tabele, które są w podręcznikach, albo zaaranżowanie takiej sytuacji 

komunikacyjnej, która wymusza użycie danej konstrukcji. To drugie rozwiązanie nie 

będzie możliwe, jeżeli nie przygotujemy sobie odpowiedniego zasobu leksykalnego 

pojawiającego się najczęściej w zamierzonej „akcji językowej”. Uczeń musi poznać to 

słownictwo, aby podczas prezentacji móc wyłącznie się skupić na analizie gramatycznej  

a nie leksykalnej. Do prezentacji wybranej struktury warto wykorzystać materiały 

dydaktyczne w różnej postaci. Mogą to być nie tylko teksty, ale także przedmioty lub 

materiał ikonograficzny. Trzeba pamiętać, że mają one nas wspomóc podczas tłumaczenia, 

podczas którego powinniśmy unikać skomplikowanej leksyki – terminologii 

językoznawczej. Warto odwoływać się do tego, co już było, a może okazać przydatne  

w opanowywaniu nowych treści. 

Automatyzacja odgrywa istotną rolę w nauce każdego języka. Dzięki niej, przez ciągłe 

powtarzanie, zapamiętujemy daną strukturę. Uczniowie nie lubią tego etapu nauki 

elementów gramatycznych, ale jest on konieczny. To wyłącznie od prowadzącego zależy, 

jak podejdzie do tzw. drylu i po jakie rozwiązania sięgnie (tab. nr 1). 

Techniki automatyzujące nowe struktury 

1. Powtarzanie nowej struktury. To także czas na ćwiczenie poprawnej artykulacji. 

2. Utrwalanie struktury z wykorzystaniem leksyki – podmienianie słowa lub kilku. 

3. Przekształcanie zdań według podanego wzoru.  

4. Tworzenie nowego wyrazu od wyrazu podstawowego. 

5. Przekształcanie zdań z wymogiem użycia danego słowa. 

 Tabela nr. 1. Techniki automatyzujące struktury gramatyczne. Na podstawie Seretny A., Lipińska E., (2005), 

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 121 – 129. 
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Nowopoznany materiał gramatyczny powinien zostać jak najszybciej wdrożony w sytuacje 

komunikacyjne, z którymi uczniowie spotkają się najczęściej. Świetnie nadają się do tego 

zadania polegające na odgrywaniu ról przez uczniów. Mogą oni wówczas wcielić się w różne 

postacie, które wymagać będą od nich nadania komunikatu językowego opartego na danej 

strukturze gramatycznej. Podczas tego typu zadań językowych można ćwiczyć także 

umiejętność podtrzymywania rozmowy, np. z powodu niezrozumienia nadawcy lub 

niedosłyszenia informacji. W poradnikach metodycznych znajdziemy również propozycję 

ćwiczeń z zarysowanym kontekstem wypowiedzi, które wymagają od uczniów użycia 

konkretnej struktury. Podręczniki do nauki JPJO zawierają także ćwiczenia, opierające się 

na konkretnym scenariuszu działań językowych. Przypominają one zadania z egzaminów 

certyfikacyjnych na niższych poziomach zaawansowania językowego 
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