
Głoska f. 

W języku japońskim głoska wymawiana jak polskie f nie występuje. W rodzimych 

wyrazach japońskich występuje ふ , jednak brzmi zupełnie inaczej niż polskie fu. W 

wyrazach obcego pochodzenia ファ, フィ, フェ, フォ również są wymawiane przez 

Japończyków dwuwargowo. Dla Polaków japońska wymowa spółgłoski f, szczególnie 

w wygłosie, przypomina dźwięk pośredni między f a ch/h.   

Polska głoska f powstaje, kiedy powietrze przechodzi przez szczelinę, podobnie jak w 

języku japońskim. Jednak szczelinę tworzą dolna warga i górne zęby, a nie dwie wargi. 

Zwróć uwagę na tę ważną różnicę.  
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  Głoska f 

.

1. Usiądź przed lustrem, by kontrolować układ zębów i warg.

2. Górne zęby lekko oprzyj na dolnej wardze. Czy widzisz je w lustrze? W takim

układzie „warga- zęby” spróbuj powiedzieć: f. 
3. Wymawiaj sylaby: fa, fi, fu, fe, fy, fo. Cały czas kontroluj w lustrze układ zębów i

warg. 

4. Kiedy w sylabach f jest już poprawne, przejdź do ćwiczenia wyrazów i zdań.

fa, fu, fe, fo, fi 

afa, ufu, efe, ofo 

af, uf, ef, of 

fala, fabryka, fantastyczny, fasola, futro, ferie, fotograf, fortepian, fotel, forma, film, 

firma, finał, filiżanka, fioletowy, fiołek 

ufać, szafa, sufit, potrafię, żyrafa, alfabet, flaga, flet, frytki, fryzura, Afryka, francuski, 

perfumy, golf     

W poniższych wyrazach literę w trzeba czytać jak f, np. wtedy [ftedy] itp.   

wtedy, wtorek, twoja, twarz, otwieram, dzieciństwo, wczoraj, czwartek, wcześnie, 

wszędzie, wszystko, pierwszy, świat, światło, wsiadać, na wsi, wspaniały, wspomnienie, 
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wschód, swój, sweter, kwiecień, kwiat, brzoskwinia, kwaśny, wkładać, końcówka, 

złotówka, wpłacić, chwila, chwalić, wchodzić, znów, najpierw, zestaw, lew, krew   

Pierwszego kwietnia otwieram swoją fabrykę filiżanek.  

Potrafisz grać na flecie? A na fortepianie? 

Spędziłem dzieciństwo w Afryce. Mam wspaniałe wspomnienia.    

Wchodząc do starej szafy, można trafić nie tylko na futra. Jeśli zaufasz - lew wprowadzi 

Cię do Narnii.  

Wieczorem świat na chwilę robi się fioletowy.  

Wcześnie rano, na wsi, wkładam sweter i idę oglądać wschód słońca. 

Wtedy jest fantastyczne światło do fotografowania.  

Najpierw kwitły fiołki, a potem brzoskwinie. 

Twoje francuskie perfumy i nowa fryzura to forma zwrócenia na siebie uwagi? 

W czwartek czekaj na telefon. Pojedziemy pograć w golfa.  

Muszę pochwalić finał zakończonego wczoraj Festiwalu Filmowego.  

Wpadnij do mnie we wtorek, to spróbujesz różnych potraw z fasoli.     

W języku polskim wiele rzeczowników rodzaju męskiego w dopełniaczu liczby 

mnogiej przyjmuje końcówkę -ów, którą w wygłosie wymawia się jak -óf. Zapamiętaj tę 

końcówkę, ponieważ to częste miejsce błędów fonetycznych. Poćwicz wymowę 

wyrazów: błędów, zębów, Polaków, Japończyków, słowników, problemów, wykładów, 

komputerów, samochodów, psów, kotów, kwiatów, znaczków, warunków itp.  




