
Głoska w. 

W języku japońskim głoska w nie występuje. W niektórych wyrazach zapożyczonych 

zastępuje ją b. Porównaj wyrazy: 

 video ビデオ

 visa ビザ

 volleyball バレーボール 
 vanilla   バニラ
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 cover カバー

 private     プライベート 
 vegetarian     ベジタリアン

 mix vegetable ミックス ベジタブル 
 Seven Eleven   セブン イレブン 
 Valentine's Day バレンタイン デー 
 Christmas Eve クリスマス イブ 

Studenci często polskie w czytają właśnie w ten sposób. Jednak w języku polskim to 

błąd. Dla Polaków w i b brzmią zupełnie inaczej i dlatego nie można ich mylić. 

Głoska w powstaje gdy powietrze przechodzi przez szczelinę, którą tworzą dolna warga 

i górne zęby (siekacze). Jest głoską dźwięczną (wiązadła głosowe drgają przy jej 

wypowiadaniu). Porównaj schematy w i b.  

w - zęby lekko dotykają dolnej wargi b - zwarcie wargi dolnej i górnej

1. Usiądź przed lustrem.

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

układzie „warga- zęby” spróbuj powiedzieć: w. 

3. Wymawiaj sylaby: wa, wi, wu, we, wy, wo. Cały czas kontroluj w lustrze układ

zębów i warg. 

4. Kiedy w sylabach w jest już poprawne, przejdź do ćwiczenia wyrazów i zdań.
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wa, wi, wu, we, wy, wo 

awa, iwi, uwu, ewe, ywy, owo 

Warszawa, wakacje, walizka, wasz, warunki, wanna, wachlarz, warto, ważny, 

warkoczyki, wesoły, wejść, Wenecja, wysoki, wygodny, wyrazy, wyspa, wymowa, 

wyniki, wyłączyć, wyglądać, wygrać, wyjechać, wybierać, woda, wołać, wolno, 

wolontariusz, wojsko, wulkan, wóz, Wisła, widok, wino, winogrono, widelec, wizyta, 

winda, wiśnia, widać, widzieć, wilki, wiadomość, wiatr, wieczór, wieś, wielki, wierzyć, 

wieszać, wiedzieć, wiosna   

kawa, trawa, krawat, głowa, uwaga, owoce, słowo, mowa, mówić, człowiek, telewizja, 

nowy, zdrowy, brązowy, kolorowy, surowy, zrywać, rywal, odprowadzać, powietrze, 

łowić, Ewa, schować 

dwa, dworzec, czerwony, włosy, właśnie, własny, Włochy, wrzesień, wracać, Wrocław, 

wrona, wróbel, równy, gwiazda, konwalia, wziąć, zwierzę    

Na wiosnę warto zobaczyć wiśniowe sady. 

Widziałem wieczorem wiele gwiazd.  

Na dworcu wypiłem kawę.  

Wiatr pozrywał płatki wiśni.  

Na wakacje wyjeżdżam do Włoch.  

Czy umiesz poprawnie wymawiać nowe słowa? 

On uwierzył, że wygrałem brązową walizkę, a w niej dwa czerwone krawaty. 

We wrześniu wybieram się na wieś, by wybrać na własną wystawę kolorowe owoce. 

Czy Wy też lubicie powietrze pachnące konwaliami? 

Uwaga! Wyniki meczu Warszawa : Wrocław! Wygraliśmy dwa do zera! 

Wracam właśnie do Krakowa. 

Czy wiesz, jaka wyspa słynie z wulkanów? 

Najczęściej błędy w wymowie w występują na początku wyrazu. Na te miejsca trzeba 

więc szczególnie uważać. Porównaj wyrazy i sprawdź, czy je dobrze wymawiasz. 
Walentynki       バレンタイン デー
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witamina       ビタミン 
wideo  ビデオ 
wiza ビザ 
prywatny プライベート 
wanilia バニラ 
wegetarianin ベジタリアン 
weranda ベランダ 

Uwaga! Zastępując w przez b możesz czasem powiedzieć coś zupełnie innego. 
 bieg [biek] 走り  wiek 年齢 

 baza 基地    waza 鉢

 bruk 舗装道路   wróg [wruk] 敵        

 budka [butka] 仮小屋   wódka [wutka] ウォッカ

 brona 農機具          wrona からす

 bój 戦闘   wuj おじ

 bat 鞭   wat ワット

 biec 走る    wiec 集会

 bycie ある、いる wycie ほえる

 bić なぐる         wić 編む

 bór 深い森     wór 大袋

 boisko グラウンド  wojsko 軍隊    




