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KONSPEKT LEKCJI Z J ĘZYKA POLSKIEGO W KL. III
GIMNAZJUM

( 2 godziny lekcyjne )

TEMAT LEKCJI : Błędy, ale jakie ? Klasyfikacja typowych
błędów językowych.

CELE: - zapoznanie uczniów z najczęstszymi błędami językowymi
spotykanymi w wypracowaniach szkolnych;

- zapoznanie uczniów z klasyfikacją typowych błędów
językowych;

- obserwacja zjawisk językowych prowadząca do
wnioskowania i uogólniania;

- kształcenie umiejętności korzystania z różnego rodzaju
słowników;

- dbanie o poprawność języka polskiego;
- umiejętne poprawianie własnych błędów językowych;

- budzenie świadomego stosunku do języka i zainteresowania
problemami językowymi;

METODY: ćwiczeniowa, problemowa

FORMY: indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wystawka słowników i poradników
językowych, plansze z klasyfikacją
typowych błędów językowych,
„ Gramatyka w gimnazjum”- ćwiczenia
dla klasy III- A. Stypka ( ćw.29 i 30 s.85)
Kserokopie z błędnie zapisanymi
zdaniami, kartki z typowymi bł ędami
językowymi najczęściej spotykanymi
w wypracowaniach szkolnych
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PRZEBIEG LEKCJI

Celem lekcji będzie uświadomienie uczniom najczęściej
popełnianych błędów i próby ich poprawienia.

I. WPROWADZENIE

1. Rozdanie uczniom kserokopii tekstu ze zdaniami ;

Dzieci zesmuciły si ę ( zasmuciły si ę ).

Stolnik wyszedł przed zamek uszczycony

( zaszczycony ), zwyci ęsrwem. Postanowił

uplanowa ć ( zaplanowa ć ) ucieczk ę.

Śmier ć jego spowodowana była ponowieniem
si ę ( odnowieniem si ę ) rany.

Lokaj ro świecił ( za świecił ) światło.

Nagle ( roztworzyły si ę ) drzwi..

Ciemnotyzm ( ciemnota ) szlachty ujawnia si ę
podczas biesiady.....

Podoba mi si ę pokorno ść ( pokora ) ksi ędza
Robaka.

Nie lubili go za jego sk ąpość.( sk ąpstwo )
Swobodne wypowiedzi uczniów o błędnym użyciu wyrazów w
tych zdaniach oraz co spowodowało te błędy ?
( wpływy gwarowe, neologizmy )

2. Poprawa zdań, w których użyto błędnych form rzeczowników.
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( Teraz pracujemy jako korektorzy )

- nauczyciel podaje wszystkim uczniom kartki z takimi
samymi, błędnie zapisanymi zdaniami:

a) Id ę z przyjacielami ( przyjaciółmi ).

b) Spotkałem ich w Zakopanym ( Zakopanem ).

c) Było to wtedy, gdy drzewa zieleniły si ę
li ściami ( li śćmi ).

Uczniowie korygują błędne formy rzeczowników, po czym
następuje odczytanie poprawnych zdań.

II. ROZWINI ĘCIE

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat najczęstszych błędów
popełnianych przez uczniów w wypracowaniach własnych i kolegów.

( Podają przykłady )
2. Zapisanie tematu lekcji:Błędy, ale jakie ? Klasyfikacja
typowych błędów językowych.

3. Uczniowie zapoznają się z klasyfikacją typowych błędów
językowych- praca z planszami ( podanie przykładów takich błędów )

a) PLEONAZM - po grecku pleonasmos,” nadmiar ” -
oznacza powtórzenie treści wyrazu nadrzędnego w jego
określeniu lub określeniach, np.

specjalnie szczególny
bardzo znakomity

b) TAUTOLOGIA – po grecku tauto „ to samo ” – oznacza
użycie obok siebie kilku wyrazów lub wyrażeń, np.

Moim zdaniem i według mnie, nie masz racji.
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Mamy ju ż realne i rzeczywisteosiągnięcia.

c) BŁĄD FRAZEOLOGICZNY
Niezamierzona niestosowność połączenia dwóch lub kilku
wyrazów w jedno wyrażenie lub zwrot:

Snuć perspektywy zamiast snu ć plany
Odnie ść kl ęsk ę zamiast ponie ść kl ęsk ę

albo odnie ść zwyci ęstwo

d) BŁĄD GRAMATYCZNY
Użycie środków j ęzykowych bez zastosowania norm
gramatycznych, np.

Z przyjacielami zamiast przyjaciółmi
Ten pomara ńcz zamiast ta pomar ńcza

e) BŁĄD SKŁADNIOWY
Naruszenie norm składni zdania pojedynczego lub złożonego:

Czytaj ąc ksi ążkę, zgasła mi lampa.
Powinno być: Kiedy czytałem ksi ążkę,

zgasła mi lampa.
Poło żył na stoliku ksi ążkę, który

stał pod oknem..
Powinno być: Poło żył ksi ążkę na stoliku,

który stał pod
Oknem.

4. Próba zanalizowania i skomentowania przez uczniów poszczególnych
błędów językowych.. Pomaga nauczyciel.

a) specjalny znaczy prawie to samo, coszczególny .
Bardzo znakomity razi tak samo, jak przepi ękny . W
wypowiedziach tych wystarczy albo przysłówek bardzo z
przymiotnikiem neutralnym, albo sam przymiotnik
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znakomity, przepi ękny oznaczający wysokie przecież
natężenie cechy.

b) W zacytowanych zdaniach należy zostawić jedno
podkreślone wyrażenie lub wyraz.

c) Nastąpiło tu zniekształcenie tradycyjnego związku
wyrazowego, zastąpienie jednego składnika innym-
niewłaściwym.
Należy podkreślić, że takie połączenia- oryginalne i
zaskakujące są dopuszczalne w poezji.

d) Błąd wyniknął z nieznajomości norm fleksyjnych (odmiany )
i rodzajowych.

e) Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania
jest wtedy poprawne, gdy w zdaniu nadrzędnym i w
imiesłowowym równoważniku zdania występuje sam
podmiot.

W drugim zdaniu zaś błąd wyniknął z tego,że zdanie
podrzędne określające wyraz stolik nie znalazło się obok
tego słowa. Przedzielił je wyrazksi ążka..

5. Praca w grupach:

I grupa: Wskaż błędy fleksyjne, składniowe, słownikowe,
frazeologiczne i stylistyczne. Poprawcie zdania� - zał. Nr 1

II grupa: Jakie błędy składniowe występują w podanych
przykładach ?

☺ zał. Nr 2

III. PODSUMOWANIE
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1. Rozdanie przez nauczyciela kartek z typowymi błędami
wypisanymi z wypracowań uczniowskich.

2. Klasyfikacja otrzymanych błędów i próba ich poprawiania –
praca indywidualna ( każdy uczeń otrzymuje po 2 błędy
językowe ).

3. Dzielenie się wynikami pracy.

4. Przegląd poradników i słowników zamieszczonych na
wystawce.

5. Praca domowa.

Autor: Dorota Brzostek
Nauczycielka PSP w Trynosach
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 1

Podeszłem do trzeciego strażnika. Chciałem go pięśćmi
uderzyć. ● Później byłam coraz bardziej odważniejsza.
Przygoda ta była bardzo pouczająca, ponieważ na
przyszłość będę bardziej ostrożniejsza.● Wracawszy do
domu, zrobił zakupy, a potem oglądając film, zjadł kolację
● Hektor był również silny, ale w przeciwieństwie do
Achillesa śmiertelny. Był on przywódcą oddziałów
obronnych troji (!) Był on odważny i bardzo szlachetny.●
Podczas moich letnich wakacji pojechałam odwiedzić

moją ciocię, która mieszka w Chicago. Przez dwa tygodnie
spędzałam czas z moimi kuzynami.● Moje wakacje 2000
r. Miały być dla mnie szczególnie interesujące. W
pierwszy dzień wakacji pojechałam z całą rodzinką do
Polski w odwiedziny dziadków. Pierwszy dzień mojego
pobytu w Polsce rozpoczął się deszczową pogodą.●
Często pomagaliśmy w pracach polowych, spotkał mnie
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zaszczyt,że mogłem jechać na wysoko ubitym sianie na
wozie.

ZAŁ ĄCZNIK Nr 2

Mógłbym poznać znanych filozofów i pisarzy, jak Sokrates,

Platona i innych.● Miałbym moc spełniania wszystkich moich

marzeń, np. móc latać, przenosić się, stać się niewidzialnym. ●

Miał kilkoro dzieci i wychowywał ich surowo. ● Ta króciutka

nowelka opowiada trudne życie wiejskiego chłopca Antka.●

Ich praca dotyczyła np. pilnować świń, pomagać obrządzać

itd.● Siostra moja wszystko słuchała.● Tworzenie lub

udoskonalenie urządzeń codziennego użytku sprawia, że

gospodyniom jest o wiele lżej w wykonywaniu prac

domowych.● Głównym bohaterem utworu jest Robinso

Kruzoe, który po awarii statku, jako jedyny z całej załogi,

przeżył katastrofę i zostaje wyrzucony przez morze na
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bezludną wyspę. ● Widząc, co się stało z moimi przyjaciółmi,

opanowała mnie rozpacz. Słuchając zeznań świadków, ogarnia

człowieka przerażenie.● Zdała egzamin, ucząc się przez całą

noc● Pracowawszy wytrwale, osiągnie dobre wyniki.

Uratował dziecku życie, które bawiło się na ulicy.


