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Głoska ż/rz. 
 

Głoskę ż/rz wymawia się tak jak sz, „dodając” dźwięk. Ż = sz + dźwięk. Porównaj 

schematy poniżej. Język tworzy szczelinę z wałkiem dziąsłowym, zęby są zbliżone, 

wargi zaokrąglone. Wiązadła głosowe drgają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Głoska ż/rz.                                                                                                     Głoska sz. 

 

Są dwa sposoby nauki wymowy głoski ż/rz.   

I. sposób. 

Jeśli umiesz wymawiać sz, głoskę ż wymówisz „włączając” dźwięk. Cały układ 

artykulacyjny pracuje tak samo jak przy sz, dochodzą tylko drgania wiązadeł głosowych. 

Dlatego ż osiągniesz na zasadzie analogicznego przeniesienia artykulacji.  

Powtórz: szszsz... - żżż..., sz - ż, sz - ż.   
II. sposób. 

1. Usiądź przed lustrem.  

2. Wymów kilkakrotnie głoskę dż. Sprawdź miejsce języka, zbliżenie zębów i układ 

warg („dzióbek”). 

3. Teraz spróbuj „przedłużyć” dż. 
4. Przedłużana głoska dż - zmieni się w ż. Usłyszysz: dżżżżż... Zapamiętaj ułożenie 

języka przy ż. 

5. Staraj się wymawiać dż bardzo delikatnie, a następnie redukować, aby pozostało 

tylko ż.  
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żu, żo, ża, że, ży  

użu, ożo, aża, eże, yży 

 

rzucać, żółty, żubrówka, żona, żołnierz, rzadko, żaba, żartować, żaden, żałować, żeby, 

rzeka, rzeczy, żelazko, życie, życzenia, Rzym, żydowski 

 

duży, koleżanka, marzec, marzenia, morze, porządek, róża, dłużej, niżej, warzywa, 

różowy, burza, Boże Narodzenie, grzyby, orzechy, nożyce, pożyczać, zwierzęta, plaża, 

pożegnać, uważać, podróżować, pomoże, leży, świeży, dobrze, drzewo, wrzesień, 

brzuch, brzydki, brzoskwinia, każdy, można, odważny, możliwy, mądrzy, dojrzały 

 

Wyjeżdżam we wrześniu. Wierzę, że podróżowanie dobrze mi zrobi.  

Rzadko kupuję żonie żubrówkę.  

Żałuję, że nie byłem w Rzymie.  

Czy kiedyś wierzyłeś, że na Księżycu żyją zające? 

Jak będziesz grzeczna, dam Ci różową, świeżą, dużą i dojrzałą brzoskwinię. 

Życzenia od koleżanek na Boże Narodzenie sprawiają mi dużą radość. 

Ostrożnie włożył żółtą różę do specjalnego pojemnika, żeby dłużej żyła.  

Chmurzy się i grzmi - będzie burza. 

Wtedy - na plaży, pożegnałem się z marzeniami o życiu na morzu.  

To inne drzewa, brzozy rosną niżej, bliżej rzeki.  

Zbliża się marzec, ale na polach leży jeszcze śnieg.  

W jakim kolorze Ci do twarzy?     

 

W języku polskim głoskę tę zapisujemy jako ż lub rz, ale odczytujemy jednakowo.   

 

Czasami przyczyną nieprawidłowej wymowy może być wada zgryzu. Wady zgryzu 

często przeszkadzają także Polakom w prawidłowej artykulacji, szczególnie głosek: sz, 

ż, cz, dż oraz s, z, c, dz. Wtedy warto pójść do ortodonty.  
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