
Głoska dż. 

Głoskę dż wymawia się tak samo jak głoskę cz. Różni się ona od cz tylko tym, że jest 

dźwięczna. Porównaj obrazki.  

  Głoska dż.   Głoska cz.  
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Są dwa sposoby uczenia się wymowy głoski dż. 
I. sposób (podobny do sposobu uczenia się cz). 

1. Usiądź przed lustrem.

2. Czubkiem języka dotknij miejsca tuż za wałkiem dziąsłowym. Poszukaj tego miejsca

(sprawdź na schemacie, gdzie język dotyka dziąseł przy wymowie dż). 

3. Dotykając językiem właśnie tego miejsca, wymawiaj ḍ dziąsłowe (będzie brzmiało

inaczej niż zwyczajne d). 

4. Spróbuj wymawiać ḍ dziąsłowe szybko.

5. W ten sam sposób ćwicz sylaby: ḍa, ḍo, ḍu, ḍe, ḍy.

6. Zbliż zęby dolne i górne - w tym układzie powtarzaj sylaby: ḍa, ḍo, ḍu, ḍe, ḍy.

7. Popatrz na wargi - muszą być wysunięte i zaokrąglone. Zrób „dzióbek” i wymawiaj:

ḍa, ḍo, ḍu, ḍe, ḍy, jak wyżej. 

8. Ćwicz przed lustrem - kontroluj cały czas, czy usta nie są uśmiechnięte.

9. Jeśli uważnie ćwiczyłeś Twoje „dziwne” ḍ - wymawiane przy zbliżonych zębach i z

„dzióbkiem” na wargach - brzmi teraz jak dż. 

II. sposób (kiedy umiesz dobrze wymawiać cz).

Wymów kilka razy t - d, t - d, t - d. Teraz spróbuj: cz - dż, cz - dż, cz - dż. Język 

wykonuje identyczne ruchy. Przy wymowie dż „włączasz” tylko dźwięk - czyli 

wiązadła głosowe pracują (d = t + dźwięk, dż = cz + dźwięk).  

dżo, dżu, dża, dże 

odżo, udżu, adża, edże 

dżokej, judo [dżudo], dżungla, dżem, dżentelmen, jacuzzi [dżakuzi], jazz [dżez], joystic 

[dżojstik], jeep [dżip], jogging [dżoging], gadżet, menedżer, maharadża, drożdże, 

gwiżdżą, jeżdżą, rozgwieżdżone, dżdżysty, dżdżownica 

Uprawiał jogging tylko w dżinsach, przy których miał mnóstwo gadżetów. 

W dżdżysty dzień z ziemi wychodzą dżdżownice. 

Jeden dżentelmen chciał uprawiać judo tylko w dżungli. 
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Pewien dżokej jadł oprócz dżemu tylko drożdże - ufając, że urośnie. 

Menedżer pewnego maharadży co roku wyjeżdżał swoim jeepem w góry. Tam słuchał 

jazzu i cicho gwiżdżąc patrzył w rozgwieżdżone niebo.   

Głoski cz i dż są głoskami chwilowymi. Słychać je tylko przez moment. Próbując je 

przedłużyć - otrzymamy odpowiednio: cz = sz, dż = ż. 
Na pocieszenie... Wyrazów z głoską dż jest niewiele w języku polskim.  




