
Głoski s, z, c, dz. 

Głoski bezdźwięczne s oraz c raczej nie sprawiają studentom problemu. Zdarza się 

jednak, że mylą z i dz. Kłopot sprawia zarówno wymowa, jak i rozpoznanie ich 

słuchowo. W języku japońskim kiedyś istniała różnica między tymi głoskami. Ślady 

tego zjawiska można znaleźć w zapisie japońskich wyrazów przez ず lub づ, np. 

むずかしい, ale つづける. 

W „Małym słowniku polsko - japońskim” (2002) różnice między polskimi głoskami: z i 

dz zostały zaznaczone właśnie w ten sposób. Porównaj zapisy wymowy polskich 

wyrazów: zupa [ズパ] i dzwon [ヅヴォン]. 

Jednak głoski te, czy to w języku polskim, czy japońskim, nie są już przez studentów 

odróżniane.  

Głoski c i dz powstają, gdy czubek języka tworzy z górnymi zębami zwarcie, które 

następnie łagodnie przechodzi w szczelinę. C jest głoską bezdźwięczną, a dz - 

dźwięczną. Przypatrz się schematom.  

 Głoska c  Głoska dz
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Głoski s i z powstają, gdy język utworzy szczelinę z miejscem na dziąsłach, tuż za 

górnymi zębami. Zęby są zbliżone do siebie. Przy s wiązadła głosowe pozostają w 

spoczynku, przy z - drgają.  

  Głoska s   Głoska z

I. Kiedy z zastępujesz głoską dz. 

1. Wykorzystaj fakt, że umiesz poprawnie wymawiać głoskę s. Język przy s i z pracuje

tak samo. Wymów długo: ssss... 

2. Wymawiając długo ssss..., płynnie (nie rób przerwy), dodaj dźwięk (drganie wiązadeł

głosowych). S zmieni się w z: sssszzzz.... 

3. Początkowe s wymawiaj bardzo cicho, staraj się je redukować, by zostało tylko z.

II. Kiedy dz zastępujesz głoską z.

I. sposób. 

1. Wykorzystaj to, że umiesz dobrze wymawiać c. Język przy c i dz pracuje tak samo.

Powtarzaj c - c - c, staraj się poczuć, jak język dotyka podniebienia. 

2. W ten sam sposób spróbuj wymawiać: c - dz, c - dz, c - dz.

3. Ćwiczenia powtarzaj wielokrotnie. Ruchy języka, które wykonujesz przy c, zostaną

automatycznie wykonane także przy wymowie dz. 

II sposób. 

1. Wymów kilka razy d, d, d. Wyczuj miejsce, które dotyka czubek języka.

2. Następnie zbliż zęby górne i dolne, uśmiechnij się (w ten sposób cofniesz kąciki

warg) i powiedz: d. 

3. W takim układzie artykulacyjnym d powinno brzmieć jak dz.
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Ćwiczenia głoski z. 

za, zo, zu, ze, zy 

aza, ozo, uzu, eze, yzy 

zajęcia, zawsze, zapytać, zapomnieć, zaraz, zajęty, zapamiętać, zapłacić, zapach, 

zabierać, zakupy, zaproszenie, zamiast, zawołać, zabytki, zobaczyć, zostawić, zupa, 

zupełnie, zero, zepsuty, zeszyt, zegarek, zebranie, muzyka, gazeta, kuzyn, wizyta, 

egzamin, łzy, gwiazda, zjadać, zwykły, zbierać, zły, złoty, zrozumieć, zdanie, zdrowy, 

zdolny, zmiana, zgadzać się, znajomy, znowu, znalazłam, znak, znaczenie 

Zawsze można zapytać o zdanie, zamiast zgadywać. 

Zupełnie zapomniałem o zebraniu na temat niezwykłej gwiazdy. 

W Zakopanem zakochałem się i tamten zapach bzu zapamiętałem na zawsze.  

Znajomy zrobił mi zawód - nie zostawił dla mnie gazety.  

Znowu miałem zły sen - zbierałem zepsute złote zegarki, łzy i zera z zeszytów do 

fizyki.  

Zrozumiałem znaczenie snu - znaku - zmienię zainteresowania i nie zdam egzaminu.  

Jeśli zgodzisz się, zabiorę Cię na zakupy i zapłacę za wszystko.  

Czysty zysk - zjedz tę niezwykłą zupę, a będziesz zdrowy, zdolny i zgrabny! 

Muzyka na zajęciach sprawiła, że zamiast zaśpiewać, zaraz zasnąłem.  

Byłem tak zajęty, że zaproszenie na wizytę u prezydenta znalazłem zbyt późno.  

Zawołaj mnie, kiedy znajdziesz jakieś warte zobaczenia zabytki. 

Brzozy są jak złote wodotryski.  

Ćwiczenia głoski dz. 

dza, dzo, dzu, dze, dzy 

adza, odzo, udzu, edze, ydzy 

jedzenie, po drodze, powiedzą, rodzeństwo, koledzy, drodzy, widzę, siedzą, chodzenie, 

odwiedzać, na podłodze, rodzaj, cudzoziemiec, wiedzą, rodzynki, do widzenia, 

pieniądze, zwiedzać, przeprowadzać się, przeszkadzać, kukurydza, bardzo, dzwonić, 
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dzwon, odchudzać się, nienawidzę, sądzę 

Nienawidzę się odchudzać. 

Widzę, że tylko ja lubię Boże Narodzenie. Moje rodzeństwo kolejny raz stwierdza, że 

wszyscy tylko siedzą i jedzą.  

Drodzy koledzy! Przeprowadzamy się, ale sądzę, że to nie będzie Wam przeszkadzać, 

by dalej nas odwiedzać. 

Kiedy pytam, wszyscy nie bardzo wiedzą, co znaczą te rodzynki na podłodze.  

Obudzony przez dzwoniące dzwony błądzę myślami daleko. 

Pieniądze i wiedza turystyczna przydadzą się cudzoziemcom podczas zwiedzania. 

Moi koledzy twierdzą, że nowy rodzaj kukurydzy jest dobry dla tych, którzy się 

odchudzają.  

Kiedy spotkam ich po drodze, powiedzą mi tylko: „do widzenia”.  




