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O potrzebie tworzenia korpusów tekstów 
do nauczania języka polskiego jako obcego

W nauczaniu języka polskiego jako obcego (dalej: NJPJO) najważniejsza jest rola na-
uczyciela. Nauczyciel powinien przede wszystkim uczyć, poświęcać czas na pracę bez-
pośrednią z uczniami, w mniejszym stopniu – choć tego nigdy nie da się uniknąć – zaj-
mować się przygotowywaniem materiałów dydaktycznych. 

Cenną, jak sądzę, pomocą, a nawet podstawą tworzenia podręczników, sprawdzia-
nów, wszelkich testów i tym podobnych mogłyby się stać profesjonalnie przygotowane 
bazy elektroniczne tekstów specjalnie przeznaczonych do dydaktyki JPJO.

W niniejszym opracowaniu chcę przedstawić koncepcję tworzenia takich elektro-
nicznych baz tekstów i możliwości ich ewentualnego wykorzystywania nie tylko w dy-
daktyce, ale szerzej, w ogóle w promocji języka polskiego.

Po pierwsze, elektroniczna baza takich tekstów właściwie nie narzuca konieczności 
ograniczania ich liczby, czego nie da się uniknąć w wypadku zbiorów tekstów druko-
wanych, mających materialnie postać książki. Po drugie, taka baza – dobrze zapro-
jektowana – może i powinna być na bieżąco modyfi kowana i aktualizowana. Obsługa 
bazy i jej udostępnianie (ewentualnie także komercyjne, odpłatne) byłoby więc zada-
niem ciągłym, niezamkniętym w jakieś ramy czasowe. Miejscem afi liacji takiej bazy, 
najwłaściwszym ze względu na jej charakter, mogłoby być Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ono ośrodkiem promocji języ-
ka polskiego znanym w świecie, skupiającym kompetentnych badaczy i dydaktyków 
specjalizujących się od lat w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ma też poważny 
dorobek w publikacji cieszących się uznaniem wszelkich podręczników i materiałów 
dydaktycznych z tego zakresu. Można przypuszczać, że wieloletnie doświadczenie pra-
cowników centrum pozwoliłoby im z sukcesem opracować taką bazę pod warunkiem 
nadania całemu przedsięwzięciu odpowiedniego kształtu organizacyjnego.

Przez tekst rozumiem tutaj materialny wytwór czynności pisania (teksty pisane 
utrwalone w edytorach tekstów) lub czynności mówienia (teksty mówione zawar-
te w bazie w plikach dźwiękowych). Elektroniczne nośniki danych umożliwiają dziś 
uwzględnianie ponadto tekstów fi lmowych (obraz i dźwięk, ewentualnie z dodatkowy-
mi napisami) oraz tekstów ikonografi cznych (obrazy grafi czne, też ewentualnie z na-
pisami). W maksymalistycznej wersji baza obejmowałaby zatem wspomniane wyżej 
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cztery rodzaje tekstów. W grę wchodziłyby zarówno teksty autentyczne, jak i specjalnie 
preparowane przez kompetentnych metodyków specjalistów od NJPJO.

Baza powinna zawierać teksty jak najróżniejsze, jednak sensownie opisane metodą 
fasetowo-deskryptorową. Co miałoby stanowić składniki deskrypcji tekstów? Czynni-
ków, które trzeba by uwzględnić, jest bardzo dużo.

Dotyczą one zasadniczo dwóch aspektów: 
charakterystyki tekstu immanentnej (jaki on jest w świetle możliwych typologii 
tekstów?); 
charakterystyki tekstu w aspekcie metodyki NJPJO (jak i do czego może być 
wykorzystany przez nauczyciela lub ucznia?).

Rozważmy najpierw pierwszy aspekt. Deskrypcja tekstu może się oprzeć na typolo-
giach proponowanych przez współczesną tekstologię, a mianowicie: a) podział na różne 
kategorie tekstów ze względu na: ich funkcję i typ obiegu: literackie, specjalistyczne 
(popularnonaukowe i naukowe), urzędowe, z zakresu komunikacji codziennej, b) w ob-
rębie każdej kategorii podział ze względu na gatunek, na przykład w kategorii tekstów 
mówionych na spontaniczne i wcześniej opracowane, z kolei te pierwsze można dzielić 
na typowe gatunki formy wypowiedzi zdominowane przez określoną funkcję pragma-
tyczną (życzenia, gratulacje, pozdrowienia, dowiadywanie się o drogę, typowe, często 
wręcz schematyczne, rozmowy w sklepie, na dworcu kolejowym, na lotnisku i tym 
podobne). Wydaje się jednak, że na potrzeby NJPJO dobrze byłoby opracować specjalną 
wersję typologii tekstów, na przykład z wydzieleniem tekstów wiadomości radiowych 
czy telewizyjnych. 

Jeśli chodzi o drugi aspekt – metodyczno-dydaktyczny, to deskryptory powinny 
informować uczącego i ucznia jak najdokładniej o możliwościach zastosowania danego 
tekstu w dydaktyce JPJO. 

Po pierwsze, teksty należałoby uporządkować według stopnia trudności i możliwo-
ści dopasowania ich do przyjętych poziomów nauczania.

Każdy tekst mógłby być oznaczony przez wskazanie na to, które poziomy budowy 
języka i na jakim poziomie w przyjętej skali trudności kształci, na przykład w zakresie 
słownictwa: czy zawiera słownictwo minimum, słownictwo rozszerzone z pierwszego 
kręgu powszechności, z drugiego kręgu czy też w jakiejś mierze operuje słownictwem 
rzadkim lub bardzo rzadkim; jakie zagadnienia gramatyczne (fl eksyjne, składniowe) 
mogą być w związku z tym tekstem wprowadzane i na jego podstawie objaśniane i ćwi-
czone, jakie funkcje pragmatyczne wypowiedzi pozwala dany tekst wprowadzić i na-
uczać ich standardowych realizacji i tak dalej. 

Ponieważ jednym z najważniejszych wyznaczników postępów w nauce języka ob-
cego jest poznawanie słownictwa, jego stałe wzbogacanie, warto by oznakować teksty 
pod względem ich struktury leksykalnej, biorąc pod uwagę takie parametry, jak: 

przynależność leksykalna tekstu do określonego centrum tematycznego (na przy-
kład rodzina, przyroda, wieś, choroby, zakupy, jedzenie, sport), z ewentualnym 
oznaczeniem stopnia nasycenia tekstu danym słownictwem tematycznym; 
przynależność leksykalna tekstu do poziomów opanowania słownictwa ogólnego 
od minimum przez poszczególne stopnie zaawansowania.

–

–

–

–
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Po drugie, należałoby w projektowanej bazie oznakować teksty ze względu na ich 
przeznaczenie do ćwiczenia jednej z czterech najważniejszych umiejętności kształco-
nych w toku opanowywania języka obcego: 

teksty do kształcenia umiejętności słuchania i rozumienia ze słuchu, 
teksty do kształcenia umiejętności czytania i rozumienia tekstów czytanych, 
teksty do kształcenia umiejętności mówienia; 
teksty do kształcenia umiejętności pisania;
korpus tekstów do kształcenia kompetencji w zakresie polskiej ortografi i, która 
przysparza cudzoziemcom, i nie tylko im, wielu trudności.

Można by też rozważać w przyszłości dołączenie tekstów o charakterze interaktyw-
nym, to znaczy takich, w których uczący się przyjmowałby rolę aktywnego, aktualnego 
twórcy tekstu, na przykład prowadziłby rozmowę z komputerem, wcielając się aktyw-
nie w różne role, które realnie w życiu narzucają mu pewne powtarzające się, typowe 
sytuacje komunikacyjne (na przykład kupowanie biletu na pociąg, zamawianie obiadu 
w restauracji, składanie życzeń na przyjęciu urodzinowym). 

Po trzecie, warto by podzielić teksty na takie, które służą do pracy na lekcjach, 
i takie, które są pomocne w samokształceniu. Te przeznaczone na lekcje powinny być 
posegmentowane ze względu na ich długość i dopasowane do ograniczeń czasowych 
wynikających z rozmiarów jednostek lekcyjnych. 

Ważne jest podzielenie tekstów na ogólne i specjalistyczne. Jest to szczególnie istot-
ne na wyższych poziomach nauczania. Tutaj odczuwa się brak takich tekstów, zwłasz-
cza możliwych do wykorzystania na poziomie jeszcze mało zaawansowanym. Mam 
na myśli na przykład nauczanie języka polskiego studentów, którzy w naszym kraju 
podejmują studia w języku angielskim w określonych specjalnościach. W ich wypad-
ku przyswajanie języka polskiego od samego początku powinno uwzględniać potrzeby 
komunikacyjne w tym określonym wąskospecjalistycznym obiegu, dotyczy to na przy-
kład obcokrajowców dość licznie podejmujących w Polsce studia medyczne.

Istotna jest też chronologizacja tekstów w projektowanej bazie. Punktem wyjścia 
w początkowej fazie tworzenia korpusu najsensowniej byłoby uczynić teksty współ-
czesne, odzwierciedlające aktualne zwyczaje językowe Polaków i odnoszące się do 
aktualnych realiów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w następnej fazie prac 
uzupełnić korpus o teksty dawniejsze, którymi zapewne byliby zainteresowani ci cu-
dzoziemcy, którzy już opanowali język polski na wysokim poziomie, w tym zwłaszcza 
tłumacze.

Wymóg dopasowania tekstów do potrzeb, zainteresowań i wieku uczącego się spra-
wia, że w znakowaniu tekstów konieczne wydaje się określenie odbiorcy ze względu na 
wspomniane parametry. Kryterium wieku jest najbardziej oczywiste, narzuca podział 
na teksty dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gimnazjalnym, lice-
alnym. W szerokiej kategorii wiekowej uczniów dorosłych ma ono już mniejszą wagę. 
Kryterium osobistych zainteresowań ucznia, którego też nie można lekceważyć, jest 
sprzężone z deskryptorami tekstów z grupy I, odnoszącymi się do tematyki, gatunku 
(sposobu ujęcia tematu, funkcji danej formy wypowiedzi). 

Osobnym problemem jest pytanie, czy teksty warto porządkować w aspekcie meto-
dycznym pod kątem nauczania cudzoziemców reprezentujących różne języki ojczyste. 

–
–
–
–
–
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Czy profi lować teksty osobne do nauczania tych, którzy reprezentują języki słowiań-
skie i niesłowiańskie, czy dokładniej, osobno dla anglojęzycznych, francuskojęzycz-
nych, niemieckojęzycznych, czy tego nie robić? 

Projektowana baza tekstów powinna być połączona linkami z innymi użytecznymi 
narzędziami. Mam na myśli przede wszystkim linki: 

do słownika ogólnego, jednojęzycznego języka polskiego dla cudzoziemców, naj-
lepiej takiego, który jest słownikiem ilustrowanym;
do encyklopedii kultury polskiej dla cudzoziemców, też uzupełnionej o pliki gra-
fi czne i dźwiękowe (por. G. Zarzycka, 2004);
do słownika nazw własnych dla cudzoziemców (jako że słowniki ogólne zasad-
niczo ich nie notują);
do słownika skrótów i skrótowców (bez nich rozumienie tekstu nie jest możliwe);
do słowników terminologii poszczególnych dziedzin, na przykład medycyny, 
ekonomii, telekomunikacji (przy tekstach specjalistycznych).

Praktyczna realizacja takiego przedsięwzięcia (które jest moim marzeniem jako na-
uczyciela cudzoziemców) wymagałaby powołania kompetentnego, dość licznego zespo-
łu i pozyskania na ten cel odpowiednich środków fi nansowych. Być może w grę wcho-
dziłyby fundusze na przykład z VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. W dużej 
części potrzebne w dydaktyce teksty już istnieją, są jednak rozproszone i, co gorsza, 
nieoznakowane, w związku z czym nie zawsze wiadomo, czy ich zastosowanie okaże 
się skuteczne, w czym byłyby najbardziej przydatne i najefektywniej wykorzystane. 
Kosztowną częścią projektu byłaby sama digitalizacja takich tekstów. Przemyślenia 
wymagałaby także strategia ich doboru oraz zasady opracowywania preparowanych 
tekstów specjalnie na cele dydaktyki.
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