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1. Sposoby mierzenia trudności tekstu 

Pierwsze	próby	mierzenia	zrozumiałości	tekstu	sięgają	wczesnego	śre-
dniowiecza,	kiedy	zaczęto	liczyć	wyrazy	w	tekstach,	by	na	tej	podstawie	orze-
kać	o	stopniu	jego	trudności.	Nie	da	się	jednak	stwierdzić,	że	od	tej	pory	są	
one	prowadzone	systematycznie.	Początek	tego	typu	refleksji	lingwistycznej	
datować	można	na	połowę	XIX	w.	Temat	podjęli	badacze	angielscy	i	rosyj-
scy.	U	podstaw	tego	typu	badań	leży	przekonanie,	że	zrozumiałość	tekstu	
jest	obiektywnie	mierzalna.	Zauważono	bowiem	korelację	między	strukturą	
powierzchniową	tekstu,	objawiającą	się	skomplikowaną	składnią,	trudnym,	
specjalistycznym	i	żargonowym	słownictwem,	metaforyką	a	przekonaniem	
(poczuciem)	czytelnika	o	zrozumieniu	komunikatu1.	Zresztą	przekonanie	to	
jest	weryfikowane	za	pomocą	ankiet,	sprawdzających	zrozumienie	tekstu.

Dotychczasowe	pomiary	zrozumiałości	tekstu	prowadzone	są	za	pomocą	
dwóch	typów	metod.	Pierwszy	z	nich,	metody	analityczne,	korzysta	ze	zdo-
byczy	statystyki.	Za	jedną	z	możliwości	ustalenia	poziomu	trudności	tekstu	

1 Należy	zaznaczyć,	że	w	badaniach	bierze	się	pod	uwagę	teksty	subkodu	pisanego.
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uważa	się	bowiem	zestawienie	występującego	w	nim	słownictwa	z	różnego	
rodzaju	listami	frekwencyjnymi	(por.	Woronczak	1976).	Do	metod	analitycz-
nych	należy	zaliczyć	również	formuły	(wzory),	na	podstawie	których	wylicza	
się	poziom	trudności	tekstu.	Bierze	się	w	nich	pod	uwagę	długość	słów	oraz	
długość	zdań	badanego	tekstu.	Jedną	z	pierwszych	tego	typu	formuł,	jedno-
cześnie	stale	wykorzystywaną,	jest	indeks	mglistości	Gunninga	(fog index; 
por.	Gruszczyński	i	in.	2015:	12),	sformułowany	dla	języka	angielskiego	 
w	jego	amerykańskiej	odmianie.	Ma	on	postać:

T	=	0,4	·	(Tw + Ts)
gdzie	

T −	oznacza	stopień	trudności	tekstu
Tw	–	średnią	liczbę	wyrazów	w	zdaniu	
Ts	 –	procent	wyrazów	trudnych,	za	które	w	angielszczyźnie	uznano	

wyrazy	trzysylabowe	i	dłuższe2.
Drugi	typ	metod,	badania	ankietowe,	ma	charakter	empiryczny	i	korzysta	

z	osiągnięć	psycholingwistyki.	Zaliczyć	do	niego	należy	m.in.	test	brakują-
cych	wyrazów	autorstwa	W.	Taylora	(cloze procedure;	por.	Gruszczyński	i	in.	
2015:	14).	Respondent	poddany	temu	testowi	otrzymuje	tekst	niekompletny	
–	brakuje	w	nim	co	piątego	słowa,	w	jego	miejscu	pojawia	się	pusta	linia.	
Uzupełnienie	maksymalnie	wielu	luk	świadczy	o	wysokim	stopniu	zrozu-
mienia	tekstu	i	odwrotnie	–	pozostawienie	pustych	miejsc	dowodzi	trudności	
tekstu	i	jego	niezrozumieniu.

W	polskim	językoznawstwie	badania	nad	zrozumiałością	tekstu	sięgają	
lat	60.	XX	w.	Za	ich	prekursora	uważa	się	Walerego	Pisarka,	który	w	1969	r.	
(por.	Pisarek	1969),	inspirowany	badaniami	amerykańskimi	sformułował	
wzór,	na	podstawie	którego	można	obliczyć	zrozumiałość	tekstu	polskiego:

gdzie:
T	 –	stopień	trudności	tekstu
Ts	–	przeciętna	długość	zdania	mierzona	w	wyrazach
Tw	–	procent	wyrazów	trudnych,	czyli	czterosylabowych	i	dłuższych.

2 Wśród	innych	znanych	sposobów	obliczania	zrozumiałości	tekstów	należałoby	wymie-
nić	także	formułę	Flescha-Kincaida,	wzór	Dalea	i	Chall,	graf	czytelności	Frya	oraz	formułę	
Bormutha	(więcej	w	Gruszczyński,	Ogrodniczuk	2015:	11–38).
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Zarówno	badania	zachodnie,	jak	i	polskie	łączy	środowisko	zawodowe,	 
z	myślą	o	którym	powstały.	O	ile	jednak	wyniki	badań	przyjęły	się	w	amery-
kańskim	środowisku	dziennikarskim,	o	tyle	w	Polsce	w	latach	60.	przeszły	
właściwie	bez	echa.	

Do	refleksji	językoznawczej	nad	mierzeniem	stopnia	trudności	tekstu	
powrócono	niedawno.	Badania	nad	tym	zagadnieniem	podjął	zespół	pod	
kierunkiem	prof.	Włodzimierza	Gruszczyńskiego,	złożony	z	lingwistów,	infor-
matyków	i	psychologów.	Wynikiem	projektu	badawczego	jest	Jasnopis,	czyli	
program	komputerowy	umożliwiający	„obliczenie	wskaźników	czytelności	
danego	tekstu	i	ustalenie	tych	jego	cech,	które	odpowiadają	za	zbyt	duży	
stopień	niezrozumiałości”	(Gruszczyński	i	in.	2015:	14–15).	Na	podstawie	
analizy	ilościowej	program	wylicza	wartości	dla	trzech	wariantów	indeksu	
mglistości	Gunninga	(indeks FOG)	–	według	form	hasłowych,	tekstowych	 
i	hasłowych	rzadkich,	sześciu	wariantów	indeksu	Pisarka	–	według	form	ha-
słowych,	tekstowych	i	hasłowych	trudnych	oryginalnego	wzoru	nieliniowego	
oraz	według	tych	samych	parametrów	dla	wersji	liniowej	wzoru,	odtworzonej	
przez	Dębowskiego	(więcej	w	Gruszczyński,	Ogrodniczuk	2015:	109–126).	 
W	przygotowaniu	aplikacji	uwzględniono	również	szeroko	zakrojone	bada-
nia	ankietowe	(szczegółowo	opisane	w	Gruszczyński,	Ogrodniczuk	2015:	
77–107).	Program	oblicza	statystyki	tekstu,	a	wśród	nich	średnią	długość	
zdania,	akapitu,	procent	słów	trudnych,	procent	rzeczowników,	czasowników,	
przymiotników,	procent	trudnych	rzeczowników,	czasowników,	przymiot-
ników	oraz	stosunek	rzeczowników	do	czasowników.	Aplikacja	wykonuje	
również	automatyczny	test	Taylora	–	najpierw	usuwa	co	piąte	słowo,	potem	
uzupełnia	powstałe	w	ten	sposób	luki.

Tekst	analizowany	przez	Jasnopis	kwalifikowany	jest	do	jednej	z	siedmiu	
klas,	różniących	się	stopniem	trudności,	por.:

Klasa Opisowe	etykiety Orientacyjnie	wymagane	
wykształcenie	odbiorcy

1 Tekst	dziecinnie	łatwy Klasy	1-3	szkoły	podstawowej
2 Tekst	bardzo	łatwy Klasy	3-6	szkoły	podstawowej
3 Tekst	łatwy,	zrozumiały	dla	przeciętnego	Polaka Gimnazjum

4
Tekst	nieco	trudniejszy,	zrozumiały	dla	osób	
z	wykształceniem	średnim	lub	mających	duże	
doświadczenie	życiowe

Liceum

5 Tekst	trudniejszy,	zrozumiały	dla	ludzi	
wykształconych Studia	licencjackie/inżynierskie

6 Tekst	trudny	w	odbiorze	dla	przeciętnego	Polaka Studia	magisterskie

7 Tekst	bardzo	skomplikowany,	fachowy,	którego	
zrozumienie	może	wymagać	wiedzy	specjalistycznej

Doktorat	lub	specjalizacja	
w	dziedzinie,	której	dotyczy	tekst

Rys.	1.	Skala	trudności	tekstów	w	aplikacji	Jasnopis	(źródło:	jasnopis.pl).
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Warto	zaznaczyć,	że	wyodrębnione	klasy	biorą	pod	uwagę	liczbę	lat	
powszechnej	edukacji.	Teksty	uznane	za	najłatwiejsze	(klasa	1)	powinny	
być	zrozumiałe	po	ukończeniu	1−3	lat	nauki	w	szkole	podstawowej3,	teksty	
najtrudniejsze	(klasa	7)	–	po	ukończeniu	doktoratu.	Powinny	być	również	
zrozumiałe	dla	specjalistów	w	danej	dziedzinie	(Gruszczyński,	Ogrodniczuk	
2015:	88–89).	Zespół	badaczy	przygotował	zbiór	tekstów	reprezentatywnych	
dla	poszczególnych	klas	trudności,	które	posłużyły	za	korpus	do	badań.	 
W	przeważającej	części	stanowiły	 je	teksty	o	charakterze	użytkowym.	 
Z	uwagi	na	dalszy	wywód	podkreślmy,	że	od	tej	zasady	odstąpiono	w	wy-
padku	tekstów	1.	klasy	trudności.	Do	korpusu	włączono	bowiem	również	
teksty	literatury	dziecięcej,	ponieważ	„niemożliwe	[…]	okazało	się	zna-
lezienie	innych	tekstów	o	tak	niskim	poziomie	trudności”	(Gruszczyński,	
Ogrodniczuk	2015:	89).	

Jasnopis,	zgodnie	z	deklaracją	autorów,	powstał	z	myślą	o	badaniu	zrozu-
miałości	tekstów	użytkowych.	Jednak,	jak	wskazaliśmy	powyżej,	w	pracach	
nad	nim	wzięto	pod	uwagę	teksty	literackie	adresowane	do	najmłodszych	
czytelników.	Literatura	dziecięca	jest	jednym	z	pięciu	modeli	językowych,	wy-
różnionych	na	podstawie	przetwarzania	wspomnianego	korpusu	treningowego	
testem	Taylora	(por.	Gruszczyński,	Ogrodniczuk,	2015:	158).	Pozostałe	modele	
oznaczono	jako:	Popularnonaukowe,	Rejestr	prasowy,	Ustawy,	Wikipedia.

Jasne	kryteria,	na	podstawie	których	Jasnopis	ustala	poziom	trudności	
tekstu,	kwalifikuje	go	(w	całości	lub	poszczególne	jego	części)	do	określonego	
modelu	językowego,	stały	się	podstawą	przeprowadzenia	eksperymentu.

2. Eksperyment

Celem	eksperymentu	było	zbadanie	stopnia	trudności	lektury	szkolnej	
omawianej	w	pierwszym	etapie	edukacyjnym	w	jednej	z	publicznych	szkół	
podstawowych.	Lekturą	tą	był	Szewczyk Dratewka	Janiny	Porazińskiej,	
wydany	w	1973	r.	Inspiracją	do	przeprowadzenia	eksperymentu	była	realna	
sytuacja	szkolna,	uwidaczniająca	problemy	ze	zrozumieniem	treści	lektury.	

Szewczyk Dratewka	został	zadany	dzieciom	przez	nauczyciela	do	samo-
dzielnej	lektury	w	domu	w	klasie	pierwszej	po	około	ośmiu	miesiącach	nauki	
szkolnej.	Dzieci	do	tego	czasu	poznały	wszystkie	litery	alfabetu	polskiego	
oraz	dwu-	i	trójznaki.	Opanowały	podstawową	technikę	czytania,	czego	
poświadczeniem	mogą	być	wyniki	testu	Konopnickiego	(por.	Konopnicki	
1961),	w	którym	średnie	wartości	klasy	wynosiły	25	wyrazów,	a	więc	zgodnie	 

3	Można	uznać,	że	odpowiada	to	pierwszemu	etapowi	edukacyjnemu.
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z	obowiązkowymi	wartościami4.	Dzieci	nie	przejawiały	szczególnych	potrzeb	
edukacyjnych.	Wybór	nauczyciela	padł	na	tekst	tradycyjnie	należący	do	kano-
nu	lektur	szkolnych.	Co	prawda	zgodnie	z	zaleceniem	Ministerstwa	Edukacji	
Narodowej	„dla	klas	I–III	nie	wskazuje	się	[…]	jakichkolwiek	tytułów	–	wybór	
pozostawiono	nauczycielowi,	który	zna	swoich	uczniów	i	najlepiej	orientuje	
się,	które	pozycje	dzieci	przeczytają	z	zainteresowaniem	i	o	których	będą	
chciały	rozmawiać”5.	Nauczyciele,	co	oczywiste,	korzystają	ze	sprawdzonych	
wzorców	i	tradycji	szkolnej.	Bajka	Porazińskiej	pojawiała	się	na	liście	lektur	
szkolnych	przynajmniej	od	1983	r.	i	trwała	na	niej	do	końca,	czyli	do	1997	r.,	
kiedy	został	zatwierdzony	po	raz	ostatni	program	nauczania6.	Zaglądając	do	
serwisu	YouTube,	można	się	przekonać,	że	historia	szewczyka	jest	popularna.	
Świadczą	o	tym	filmy	animowane,	słuchowiska	oraz	liczne	przedstawienia	
przygotowywane	przez	grupy	przedszkolne	i	szkolne.	Nie	dziwi	więc,	że	
nauczyciel	zaplanował	lekturę	na	lekcji.	Prawdopodobnie	spodziewał	się,	że	
tekst	zostanie	sprawnie	i	ze	zrozumieniem	przeczytany.

Jednak	pierwsze	kłopoty	z	przyswojeniem	tekstu	pojawiały	się	już	na	
początku	lektury.	W	drugim	akapicie	znajdujemy	zdanie:

Musi	niedźwiedź,	który	na	wiosnę	rad	mrówcze	jaja	wyjada,	taką	im	psotę	uczynił.

Wypowiedzenie	zwraca	uwagę	swoją	budową.	Jest	wielokrotnie	złożone,	
w	dodatku	zdanie	główne	jest	nieciągłe	–	dwie	jego	części	rozdziela	wtrącone	
zdanie	przydawkowe.	Poza	tym	występuje	w	nim	wyszukane	słownictwo:	
wyraz	psota	należący	do	stylu	książkowego	(por.	USJP)	oraz	musi	w	funkcji	
przysłówka,	który	już	przez	redaktorów	SJPDor.	został	zakwalifikowany	
jako	wyraz	dawny	i	gwarowy.	Postanowiliśmy	zmierzyć	stopień	trudności	
analizowanego	zdania	w	aplikacji	Jasnopis.	Wynik	potwierdzał	wcześniej-
sze	obserwacje.	Na	siedmiostopniowej	skali	znalazł	się	on	w	trzeciej	kla-
sie	trudności	(3/7),	co	oznacza	tekst	zrozumiały	dla	przeciętnego	Polaka	 
z	wykształceniem	gimnazjalnym,	a	więc	po	około	ośmiu	latach	publicznej	
edukacji.	To	wiele	za	dużo	jak	na	pierwszoklasistę.	Powstało	pytanie,	czy	to	
wyjątkowe	zdanie,	czy	może	bajka	w	całości	jest	tak	trudna.	Postanowiliśmy	
zatem	zbadać	lekturę	w	Jasnopisie.	

Szewczyk Dratewka	pod	względem	trudności	został	zakwalifikowany	
przez	program	do	2.	klasy	tekstów.	Oznacza	to	tekst	łatwy,	zrozumiały	dla	

4	Według	skali	wyznaczonej	przez	autora	testu	z	końcem	roku	szkolnego	dzieci	powinny	
przeczytać	22	wyrazy	w	ciągu	minuty.

5 <https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-
-podreczniki/pytania-i-odpowiedzi.html>,	dostęp:	20.08.2016.

6 Por.	Programy	1985,	Program	1992,	Edukacja	1998.	Po	roku	1997	tzw.	programy	na-
uczania	zostały	zastąpione	przez	„podstawą	programową”.
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osób	z	wykształceniem	na	poziomie	klasy	3–6	szkoły	podstawowej,	czyli	
na	drugim	etapie	edukacyjnym7.	Przyjrzyjmy	się	zatem,	na	czym	według	
aplikacji	polega	jego	trudność.

Program	obliczył,	że	bajka	składa	się	ze	158	zdań,	których	średnia	dłu-
gość	wynosi	8	słów.	Łączna	liczba	słów	lektury	wynosi	1273,	wśród	których	
27	zaliczono	do	trudnych,	czyli	słów	nieznanych	powszechnie.	Nieliniowa	
(oryginalna)	wersja	indeksu	Pisarka	(wyliczona	przy	założeniu,	że	wyrazy	
trudne	to	te,	które	liczą	przynajmniej	cztery	sylaby)	dla	form	hasłowych	wy-
nosi	4,22,	dla	form	tekstowych	–	4,9,	dla	hasłowych	rzadkich	(czyli	uznanych	
za	powszechnie	nieznane)	–	4,17.	W	formule	liniowej	Pisarka	odpowiednie	
wartości	są	wyższe	i	wynoszą:	dla	form	hasłowych	–	4,52,	dla	form	teksto-
wych	–	5,54,	dla	form	rzadkich	hasłowych	–	4,39.	Indeks	mglistości	wynosi	
odpowiednio:	dla	form	hasłowych	–	4,26,	dla	form	tekstowych	–	5,55,	dla	
form	hasłowych	nieznanych	powszechnie	–	4,07.	Nie	są	to	wartości	wysokie,	
ale	też	nie	minimalne.	W	tekście	wyraźnie	pojawiają	się	słowa	dłuższe,	ale	
trudność	w	zrozumieniu	bajki	przez	pierwszoklasistów	nie	polega	na	ich	
nagromadzeniu.	Stosunkowo	często	pojawiają	się	trudności	składniowe.	
W	tekście	znajdujemy	blisko	20	zdań,	które	Jasnopis	określił	jako	bardzo	
długie.	Oto	niektóre	z	nich:

Aby	liche	odzienie	na	grzbiecie,	aby	podarte	skórzniaki	na	nogach,	aby	torba,	 
a	w	niej	kromka	chleba	—	cały	to	był	jego	majątek.	

Idzie,	idzie...	aż	zaszedł	do	takiej	krainy,	gdzie	był	zamek,	a	przy	zamku	wieża,	 
a	w	tej	wieży	zamknięta	była	panna,	a	tej	panny	pilnowała	czarownica.	

A	mrówki,	jak	się	do	roboty	wzięły,	jak	zaczęły	zwijać	się,	a	jedna	drugą	poganiać,	 
a	ziarenka	nosić	mak	na	prawo,	piasek	na	lewo...	

Tak	czarownica	wpuściła	go	na	zamek,	zaprowadziła	do	komnaty,	co	się	na	siedmioro	
drzwi	zamykała,	co	w	oknie	żelazną	kratę	miała,	i	powiada:	

Przygląda	się	Dratewka	pannom,	przygląda,	która	z	nich	jest	inna,	która	może	być	
panną	uwięzioną,	ale	one	wszystkie	jednakowiuteńkie,	jako	te	białe	gąski	na	łące.

Kwalifikując	tekst	do	danej	klasy	trudności,	Jasnopis	wskazuje	miejsca	
trudniejsze	i	wyraźnie	trudniejsze	od	reszty	tekstu	(w	aplikacji	edytowane	
odpowiednio	czcionką	w	kolorze	pomarańczowym	i	czerwonym),	zaznacza	
bardzo	długie	zdania	(litery	na	szarym	tle)	i	podkreśla	trudne	słowa	wyma-
gające	zmiany.	Dziesięć	z	95	akapitów	program	uznał	za	trudniejsze	(po-
marańczowa	czcionka)	od	reszty	tekstu.	Natomiast	11	ocenił	jako	wyraźnie	
trudniejsze	(czerwona	czcionka),	por.:

7	Stan	na	20	czerwca	2016	r.
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Rys.	2.	Fragment	Szewczyka Dratewki	w	aplikacji	Jasnopis	(jasnopis.pl).

Nie	dziwi	zatem	ogólna	ocena,	oznaczająca,	że	tekst	będzie	w	pełni	
zrozumiały	po	około	5–6	latach	szkolnej	edukacji.	Po	roku	edukacji	odsetek	
zdań	trudniejszych	od	reszty	tekstu	zdecydowanie	przeważa,	co	czyni	bajkę	
trudną	w	odbiorze,	por.	rys.	3.

Po	roku	edukacji	szkolnej	jedynie	pojedyncze	zdania	są	zaznaczone	jako	
odpowiednie	do	wskazanego	wykształcenia	odbiorcy.	Po	trzech	latach	nauki	
stanowią	one	około	połowy	tekstu.	Dopiero	po	sześciu	latach	szkolnej	eduka-
cji	nieliczne	fragmenty	aplikacja	oznacza	jako	trudniejsze	od	reszty	tekstu.

Według	Jasnopisu	pod	względem	stylistycznym	Szewczykowi Dratewce 
najbliżej	do	stylu	Literatura	dla	dzieci,	ale	blisko	połowa	tekstu	realizuje	
inny	model	językowy,	m.in.	Ustawy,	Rejestr	prasowy,	Popularnonaukowy	
i	Wikipedię,	por.	rys.	4.

To	nie	koniec	powodów	trudności	ze	zrozumieniem	bajki	o	dzielnym	
szewczyku.	Kolejny	dotyczy	słownictwa.	W	tekście	nie	brakuje	wyrazów	
czterosylabowych	i	dłuższych,	mogących	sprawiać	trudność	z	przeczyta-
niem,	oraz	słownictwa	z	innych	rejestrów	niż	potoczna	polszczyzna,	którą	
posługują	się	dzieci	w	pierwszym	etapie	edukacyjnym.	Oprócz	wskazanego	
już	przysłówkowego	musi8	znajdujemy	inne	słowa	i	połączenia,	których	

8	Znaczenie	czasownikowe	jest	tak	silnie	zakorzenione,	że	trudno	dzieciom	przyjąć	inne.
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znaczenie	nie	jest	powszechnie	znane	najmłodszym	czytelnikom.	Szczególną	
uwagę	zwracają	następujące:	ciekący, mrówcowy, przepastliwy, tylachny, 
skórzniaki, smakowitości, uczęstować, nabliżać się, zafrasować się.	Przyj-
rzyjmy	im	się	bliżej.

Imiesłów	ciekący	jest	formą	wyrazową	czasownika	niedokonanego	ciec.	
Neutralna	forma	imiesłowu	przysłówkowego	współczesnego	brzmi	cieknący.	
Możliwa	jest	także	forma	ciekący,	należy	ona	jednak	wraz	z	formami	ciekę, 
cieczesz, ciecze, cieką	do	rzadkiego	wariantu	odmiany	(por.	SGJP).

Przymiotnika	mrówcowy	nie	znajdziemy	w	XX-wiecznych	słownikach	
języka	polskiego	ani	w	wybranych	słownikach	historycznych9.	Wydaje	się,	

9	W	badaniach	uwzględniono	Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku,	
Słownik języka polskiego	S.	Lindego	oraz	Słownik polszczyzny XVI wieku.

Rys.	3.	Fragment	Szewczyka Dratewki	w	aplikacji	Jasnopis	(jasnopis.pl).



	 Możliwości	zastosowania	narzędzia	do	pomiaru	zrozumiałości	tekstu…		 13

że	można	ją	uznać	za	regionalną	lub	gwarową.	Podobnie	zakwalifikujemy	
przymiotnik	tylachny.

Przymiotnik	przepastliwy	również	należałoby	zaliczyć	do	słownictwa	
gwarowego	lub	regionalnego.	Nie	znajdujemy	go	w	słownikach	języka	pol-
skiego.	Budową	i	znaczeniem	nawiązuje	do	leksemu	przepastny	lub	przesta-
rzałego	przepaścisty	(por.	SJPLinde).	W	analizowanym	wyrazie	odnajdujemy	
formant	-liwy,	który	zgodnie	z	regułami	słowotwórczymi	tworzy	przymiotniki	
odczasownikowe	oznaczające	możliwość	lub	łatwość	zajścia	czynności	(łam-
liwy)	lub	właściwość	osoby,	rzeczy,	polegające	na	ich	związku	z	czynnością	
(np.	troskliwy).	W	przypadku	przymiotnika	przepastliwy	nie	jest	realizowa-
na	żadna	ze	wskazanych	reguł	słowotwórczych.	Można	przypuszczać,	że	to	
wariant	regionalny	przymiotnika	przepastny.

W	słownikach	nie	znajdziemy	również	rzeczownika	skórzniaki.	SJPLinde	
notuje	bliski	formalnie	rzeczownik	skórznie,	oznaczający	obuwie	z	wyższą	

Rys.	4.	Graf	podobieństwa	(jasnopis.pl)
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cholewką	(„na	goleń	zachodzące”;	por.	SJPLinde).	Wydaje	się,	że	skórzniaki 
mogą	być	ich	wariantem	regionalnym	lub	gwarowym.

Smakowitości,	co	prawda	znajdziemy	we	współczesnych	leksykonach	
(np.	USJP,	SGJP,	ISJP),	ale	leksykografowie	skłonni	są	zaliczać	rzeczownik	
do	stylu	książkowego.

Czasowniki	uczęstować	i	zafrasować się	znajdujemy	w	SXVII,	SJPDor.,	
SGJP,	a	jeden	z	nich	(zafrasować się)	również	w	USJP.	Brak	ich	w	pozo-
stałych	słownikach	współczesnej	polszczyzny.	Śmiało	można	uznać,	że	to	
leksemy	przestarzałe.	Uczęstować	bliski	formalnie	powszechnie	używanemu	
poczęstować	nie	sprawia	dzieciom	tak	dużych	kłopotów	z	odkodowaniem,	jak	
drugi	z	przywołanych	leksemów.	Trudność	potęguje	użycie	go	w	konstrukcji	
pleonastycznej:

Stanął	na	grobli	i	zadumał	się	głębokim	zadumaniem,	i	zafrasował	się	wielkim	
zafrasowaniem.	

Natomiast	czasownika	nabliżać się	nie	znaleźliśmy	w	żadnym	z	prze-
szukiwanych	słowników.	Z	kontekstu	wynika,	że	znaczeniem	blisko	mu	do	
zbliżać się	i	nadchodzić,	por.:

Nabliża	się	ten	szmer	od	okna,	nabliża...	i	przez	żelazną	kratę	zaczynają	do	izby	
wbiegać	mrówki.

Podobnie	jak	w	wypadku	wyżej	omówionych	leksemów	zaryzykujemy	
kwalifikację	go	do	słownictwa	regionalnego	i	gwarowego.

Przywołane	powyżej	słownictwo	oraz	próby	jego	objaśnienia	wydają	się	
wystarczającym	dowodem	na	to,	że	nie	jest	ono	znane	powszechnie	przecięt-
nemu	użytkownikowi	polszczyzny.	Oczekiwania,	że	będzie	znane	lub	łatwo	
przyswajalne	dla	dziecka	w	pierwszej	klasie	szkoły	podstawowej,	wydają	
się	zdecydowanie	zawyżone.	

3. Podsumowanie

Aplikacja	Jasnopis	stwarza	nowe	możliwości	w	ocenie	poziomu	trudności	
tekstów.	Mimo	iż	powstała	z	myślą	o	tekstach	użytkowych,	to	z	powodze-
niem	może	być	wykorzystywana	w	innych	sytuacjach	komunikacyjnych.	
Solidne	naukowe	podstawy	programu	stanowią	gwarancję	wiarygodności	
uzyskanych	wyników.	Dotychczas	program	jest	bez	ograniczeń	dostępny	 
w	internecie	(jasnopis.pl),	korzystanie	z	niego	nie	wymaga	ani	dodatko-
wego	oprogramowania,	ani	licencji	na	użytkowanie.	Łatwość	dostępu	oraz	
szybkość	uzyskania	wyniku	to	kolejne	zalety	aplikacji.	Wątpliwości	co	do	
odpowiedniości	tekstu	dla	odpowiednich	grup	użytkowników	(określanych	na	
podstawie	wykształcenia)	zostają	bardzo	szybko	rozwiane.	Dlatego	wydaje	
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się	zasadne,	by	po	program	sięgały	osoby	świadomie	tworzące	komunikaty	
adresowane	do	odbiorców,	różniących	się	wiekiem	i	wykształceniem	od	
nadawcy,	a	więc	również	nauczyciele.

Choć	obecnie	w	materiałach	metodycznych	do	darmowego	podręcznika	
MEN	i	w	dokumentach	ministerstwa	nie	pisze	się	wprost	o	zaleceniu,	by	
uczeń	klasy	I	samodzielnie	przeczytał	w	domu	przynajmniej	jedną	lekturę,	to	
wydaje	się	ono	dobrym	zwyczajem	nadal	praktykowanym	wśród	nauczycieli.	
Nauczyciele	często	sięgają	do	kanonu	literatury	dziecięcej,	zapisanego	we	
wcześniejszych	dokumentach	ministerialnych.	W	podstawach	programowych	
oraz	programach	nauczania	obowiązujących	wcześniej	(1985,	1997)	pojawiają	
się	listy	lektur,	z	których	nauczyciel	dokonuje	wyboru.	Nie	zabrakło	na	nich	
takich	autorów,	jak	Julian	Tuwim,	Jan	Brzechwa,	Maria	Konopnicka,	Maria	
Kownacka,	Ewa	Szelburg-Zarembina,	Joanna	Papuzińska,	Janina	Poraziń-
ska,	Maria	Krüger,	Hugh	Lofting,	Allan	Alexander	Milne,	Iwan	Kryłow,	Hans	
Christian	Andersen,	Alina	i	Czesław	Centkiewiczowie,	Wanda	Chotomska,	
Roman	Pisarski,	Kornel	Makuszyński	czy	Astrid	Lindgren.	Nauczyciele	
nadal	chętnie	sięgają	do	pozycji	z	listy,	co	niewątpliwie	świadczy	o	trady-
cji	polskiej	szkoły.	Wybór	może	wynikać	również	z	innych	uwarunkowań.	 
W	dobie	powszechnego	testowania	i	sprawdzania	kompetencji	uczniów	baczną	
uwagę	zwraca	się	na	to,	by	wyniki	uzyskane	przez	dzieci	były	porównywalne	
w	grupie	szkolnej,	a	często	również	na	poziomie	szkół	w	danym	mieście	lub	
województwie.	W	tej	sytuacji	konieczne	staje	się,	by	testy	sprawdzały	odpo-
wiednie	umiejętności	i,	przy	okazji,	znajomość	odpowiednich	(tych	samych)	
lektur.	Przywołane	wcześniej	zalecenie	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej,	
by	wybór	lektury	pozostawić	nauczycielowi,	który	korzystając	ze	swej	wie-
dzy	i	doświadczenia	wskaże	odpowiedni	tekst	dla	swojej	klasy,	w	praktyce	
może	okazać	się	martwe.	Pozostaje	bowiem	w	sprzeczności	z	tendencją	do	
ujednolicania	sprawdzianów	i	wyników	nauczania.	

Wydaje	się,	że	wybór	pierwszej	samodzielnie	czytanej	lektury	szkolnej	
(być	może	pierwszej	w	ogóle	książki	dziecka)	powinien	być	dokonany	ze	
szczególną	starannością.	Na	nim	bowiem	może	zaważyć	postawa	czytelnicza	 
w	przyszłości.	Lektura	zbyt	łatwa	prawdopodobnie	dziecko	znudzi,	zbyt	
trudna	–	zniechęci.	Brak	nagrody	w	postaci	satysfakcji	z	przeczytania	i	zro-
zumienia	książki	może	skutkować	niechęcią	do	podejmowania	samodzielnych	
prób	czytelniczych	w	przyszłości.	Dlatego	tak	istotny	wydaje	się	zarówno	
sam	tekst,	jak	i	czas	czytania.	Szewczyk Dratewka	jest	lekturą	zbyt	trudną	
do	samodzielnego	czytanie	przez	pierwszoklasistę.	Czy	zatem	należałoby	
czytanie	bajki	odłożyć	na	czas,	kiedy	uczniowie	będą	gotowi	zrobić	to	samo-
dzielnie.	Nie	wydaje	się	to	zasadne	i	potrzebne,	bowiem	uczeń	w	wieku	12	lat	 
nie	będzie	nią	zainteresowany.	Bajka	wyda	mu	się	infantylna	i	niewarta	
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uwagi.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	należy	ją	zdyskwalifikować.	Szewczyk 
Dratewka	może	być	lekturą,	którą	dzieci	poznają	dzięki	czytaniu	nauczyciela	
na	lekcji.	Przestrzeń	klasy,	dostępność	nauczyciela	–	eksperta	w	zakresie	
wiedzy	i	kompetencji	polonistycznych	stwarza	dzieciom	naturalną	sytuację	
do	zadawania	pytań	o	treść	utworu.	Dzięki	nim	oraz	poprzez	objaśnienia	 
i	konieczne	analizy	uczeń	rozumie	tekst	i	czerpie	z	tego	satysfakcję.	Wszystko	
to	buduje	dobrą	atmosferę	doświadczeń	czytelniczych,	które	z	kolei	kształtują	
postawę	czytelniczą,	będącą	jednym	z	filarów	idei	samodzielnego	czytania	
uczniów	i	ich	wszechstronnego	rozwoju.
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Summary

The	aim	of	the	paper	is	a	description	of	a	linguistic	experiment	based	on	the	application	
Jasnopis.	Jasnopis	 is	a	computer	program	which	uses	new	methods	of	measuring	the	
readability	of	Polish	text.	The	text	that	has	been	examined	is	“Szewczyk	Dratewka”	by	Janina	
Porazińska,	which	is	a	school	reading	in	Polish	primary	education.	The	author	explains	
methods	of	measuring	text	readability,	especially	of	texts	in	Polish.	She	presents	rules	 
of	operation	of	Jasnopis	and	describes	the	results	of	the	experiment.	They	prove	that	from	 
a	linguistic	point	of	view	„Szewczyk…”	is	a	demanding	text	and,	consequently,	it	is	too	difficult	
as	an	unsupported,	individual	reading	for	pupils	at	the	first	stage	of	Polish	education.


