
 
 
 
 
 

Polska ortografia to prawdziwe wyzwanie. Wiedzą o tym przede wszystkim 
uczniowie, którzy codziennie w szkole zastanawiają się, jak dany wyraz zapisać. Najeżone 
trudnościami dyktanda ortograficzne potrafią popsuć humor nawet największemu 
wesołkowi. Zapewne nie raz zastanawiałeś się, czy polskiej pisowni nie dałoby się uprościć? 
Dlaczego musimy pamiętać, który wyraz piszemy przez „ó”, a który przez „u”? Czy nie lepiej 
byłoby ujednolicić sposób zapisu? Wtedy już żaden 
uczeń nie musiałby się martwić o swoje oceny 
z dyktand, ponieważ te przestałyby istnieć.  

Widzę, drogi czytelniku, że się rozmarzyłeś... 
Niestety, mam dla Ciebie niezbyt dobrą wiadomość. 
Nasza polska ortografia jest nierozerwalnie związana 
z historią i rozwojem języka polskiego. Wszystkie 
zmiany, które w nim zaszły, mają również wpływ na to, 
jak obecnie zapisujemy różne wyrazy. Musisz wiedzieć, 
że do połowy XV wieku każda polska samogłoska 
występowała w dwóch postaciach: długiej i krótkiej. 
Oznaczało to, że nasi przodkowie mówili kiedyś: „miaał”, „śnieeg”, „stooł”,  gdzie 
podwojenia literowe oznaczają samogłoski a, e, o długo wymawiane. Zjawisko to nosi 
nazwę „iloczasu” i do dnia dzisiejszego utrzymało się w niektórych językach, np. czeskim. 
Kiedy w XV wieku samogłoski przestały się różnić czasem wymawiania, trzeba było znaleźć 
inny sposób na ich rozróżnienie.  

Na początku długie „a” zlało się w wymowie z „o”. Mówiono zatem „mioł” i „czytoł”. 
Później zmiana ta dotknęła również długie „e”, które wymawiano jak „i” i „y”, np.  
w wyrazach „śnig”, „syr”. Zapewne zastanawiasz się, dlaczego dzisiaj mówimy „miał”, 
„śnieg”. Owszem, taka jest wymowa oficjalna i spotykasz się z nią na co dzień w książkach, 
telewizji i prasie. Jednak w niektórych rejonach Polski nadal można spotkać ludzi, którzy 
mówią „mioł” i „śnig” i nie jest to błąd tylko cecha regionalnej gwary. 

Najważniejsza modyfikacja, z punktu widzenia ortografii, zaszła w wymowie 
długiego „o”, które zaczęto wymawiać jak „u” i mówienie właśnie w ten sposób stało się  
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normą obowiązującą wszystkich użytkowników języka polskiego! Każdy z nas powie: „wuz”, 
„krul”, „stuł”, ale zapisze je w postaci: „wóz”, „król”, „stół”. Pokazujemy tym samym, że 
mamy świadomość, że dawniej w tych wyrazach było długie „o”, a nie „u”.  
Pozostałością tej zmiany jest wymiana „ó” na „o”, która często ratuje ucznia w szkole przed 
słabą oceną z dyktanda. Jeśli możemy w jakimś wyrazie wymienić „ó” na „o”, oznacza to, że 
kiedyś było tam długie „o”, które z czasem zlało się z brzmieniem „u”. 

Oczywiście wszystkie te przekształcenia nie nastąpiły z dnia na dzień, ani nawet 
z roku na rok. Proces zmian, które zachodzą w języku, jest bardzo długi i zajmuje całe wieki. 
To, w jaki sposób mówimy obecnie, zmienia się nieustanne i kto wie, jak będzie 
brzmiał nasz język za 200, 300 lat.  

Zanik iloczasu to w gruncie rzeczy wielkie uproszczenie dla 
użytkowników języka, a także dla tych, którzy chcą się nauczyć 
polszczyzny. Obcokrajowcy nie muszą już wytężać swojego słuchu 
i próbować zrozumieć, czy Polak wypowiedział długie czy krótkie 
„a”. Nie narzekaj zatem na polską ortografię. Pomyśl sobie, jak 
wielkie problemy z nią mają Twoi czescy lub węgierscy rówieśnicy, 
w językach których zasada krótkich i długich samogłosek 
nadal istnieje. 

Pamiętaj również, aby o literze „ó” mówić, że jest to „o” z 
kreską, a nie „u” zamknięte. Pokazujesz w ten sposób, że jesteś 
świadomym użytkownikiem języka polskiego i posiadasz wiedzę z 
zakresu jego historii.  
 

- Ciekawe, dlaczego piszemy „ó” lub „u” - 
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