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Wyraz faks (rzadziej fax), nazywający ‘urządzenie, któ-
re służy do przesyłania kopii dokumentów drogą tele-
foniczną’, jest zapożyczeniem z języka angielskiego. 
Angielskie słowo fax – jak podaje Słownik zapożyczeń 
angielskich w polszczyźnie – to skrót od rzeczownika fac-
simile, oznaczającego ‘dokładną reprodukcję jakiegoś 
dokumentu, rękopisu, rysunku lub czyjegoś podpisu’, 
ale też ‘technikę przekazu tekstu lub grafiki za pomocą 
sieci telefonicznej’ (por. też fr. fac-similé i pol. faksymile; 
notabene słowa te biorą swój początek od łacińskiego 
zwrotu fac simile, co znaczy ‘czyni podobnym’).

Choć zapożyczony z angielskiego rzeczownik fax jest 
wyrazem stosunkowo nowym w polszczyźnie (odnoto-
wują go dopiero słowniki wydane w końcu ubiegłego 
stulecia), to jednak funkcjonuje w języku polskim na tyle 
długo, że jego pisownia zdążyła się już zasymilować: 
obcą w naszym alfabecie literę „x” zastąpiono – zgod-
nie z wymową wyrazu – polskim połączeniem spółgło-
sek „ks”. I choć słowniki ortograficzne nadal obydwie 
postaci, tj. oryginalną fax i spolszczoną faks, uznają za 
poprawne, to jednak pierwszeństwo dają tej drugiej. 
Przykładowo w Wielkim słowniku języka polskiego PWN 
pod naczelną redakcją Edwarda Polańskiego przy formie 
fax jest odsyłacz: „zob. faks”, z kolei przy formie faks 
nie ma odesłania do fax, co świadczy o tym, że autorzy 

tego słownika skłaniają się właśnie ku spolszczonej wer-
sji zapisu omawianego rzeczownika. Nawiasem mówiąc, 
podobna polonizacja ortograficzna, tj. substytucja litery 

„x” połączeniem „ks”, dokonała się także w wielu innych 
wyrazach zapożyczonych do języka polskiego, por. afiks 
(fr. affix z łac. affixus), aneks (łac. annexus), eksport (niem. 
Export), fleksja (fr. flexion z łac. flexio), index (ang., fr., łac. 
index), kodeks (niem. Kodex z łac. codex), piksel (ang. pixel). 
Dodajmy, że niespolonizowaną formę fax ze względu na 
jej internacjonalny charakter spotyka się częściej w da-
nych teleadresowych zamieszczanych na wizytówkach, 
pieczątkach czy dokumentach firmowych (podobnie jak 
zapis e-mail zamiast jego spolszczonej, choć także po-
prawnej, wersji mejl).

Rzeczownik faks || fax uległ w języku polskim ponad-
to asymilacji fleksyjnej i słowotwórczej. Ze względu na 
spółgłoskowy wygłos (zakończenie wyrazu) przypisano 
mu rodzaj męski i tym samym włączono do męskiego 
modelu (a mówiąc fachowo: paradygmatu) odmiany. Nie-
zależnie od sposobu zapisu formy mianownika, tj. faks 
lub fax, postaci pozostałych przypadków do niedawna 
pisane były wyłącznie przez „ks”. Jednak kilka lat temu 
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wprowa-
dziła nową uchwałę ortograficzną w sprawie „zapisu 
wyrazów zakończonych literą -x”. Na posiedzeniu ple-
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narnym w dniu 8 grudnia 2008 roku przyjęto, że wyra-
zy zakończone literą „x” (skrótowce, nazwiska, nazwy 
geograficzne, wyrazy pospolite) można w przypadkach 
zależnych zapisywać na dwa sposoby: albo w miejsce „x” 
kończącego wyraz w mianowniku pisać połączenie „ks”, 
albo pozostawić w zapisie tematyczne „x”. Tak więc słowo 
fax odmieniamy dziś (i piszemy) następująco: M. (to jest) 
faks lub fax, D. (nie ma) faksu lub faxu, C. (przyglądam się) 
faksowi lub faxowi, B. (widzę) faks lub fax, N. (wysyłam coś) 
faksem lub faxem, Ms. (mówię o) faksie lub faxie, W. (mój nie-
zastąpiony) faksie! lub faxie! itd. Zapisy form przypadków 
zależnych, czyli innych niż mianownik, przez „x”, tj. faxu, fa-
xowi, fakxem, faxie, do niedawna były rażącym błędem, dziś 
odnajdziemy je w najnowszym, III wydaniu, poprawionym 
i uzupełnionym, Wielkiego słownika ortograficznego PWN. Na 
bazie rzeczownika faks (fax) utworzono w polszczyźnie 
przymiotnik faksowy (por. linie faksowe, papier faksowy) oraz 

czasownik faksować ‘przesyłać jakiś dokument faksem’ – pi-
sane przez „ks”. W funkcji „adaptatorów” użyto tu typo-
wych w procesie polonizacji wyrazów obcych sufiksów, od-
powiednio: -owy i -ować. Gdy idzie o połączenia składniowe, 
w które wchodzi omawiany rzeczownik, to zapamiętajmy, 
że dokumenty wysyłamy faksem (a nie: *przez faks).

Przypomnijmy jeszcze, że faks (fax) to w polszczyźnie 
nie tylko ‘urządzenie, które służy do przesyłania kopii 
dokumentów drogą telefoniczną’, ale również ‘doku-
ment przesłany za pomocą tego urządzenia’, por. zda-
nia: „Nie wysłałam kopii zamówienia, bo faks był zepsu-
ty” (znaczenie 1.) oraz „Sekretarka przyniosła ostatnie 
faksy w sprawie nowego kontraktu” (znaczenie 2.). Po-
dobnie jest zresztą w przypadku angielskiego leksemu 
fax, który New English Dictionary and Thesaurus objaśnia 
następująco: ‘a document sent by facsimile transmis-
sion; a divice for sending faxes’.


