
 

 

Steve Kaufmann 

The Linguist 
Osobisty przewodnik do nauki języka 

 

 

Jak uczyć się języka 
 

 

 

Tytuł oryginału 
The Linguist: A personal guide to language learning  

How to learn a language 

Tłumaczenie z języka angielskiego 
Grzegorz Łobiński 

 

 

Copyright 2008  All rights reserved 

 



Steve Kaufmann - The Linguist: Osobisty przewodnik do nauki języka 

Jak uczyć się języka 

2 

 

 

 

 
 

 
Treść tego ebooka jest tłumaczeniem z angielskiego jednego z rozdziałów - „How to learn a language” - ksiąŜki  
Steve Kaufmanna „The Linguist: A personal guide to language learning”.  Więcej informacji znajdziesz na stronach:  
 http://www.lingq.com – w języku angielskim, http://angielski.at.loby.pl – w polskim. 
 
 

Copyright by Steve Kaufmann and Grzegorz Łobiński 

 

 
 
 

Niniejszy darmowy ebook zawiera  
przetłumaczony za zgodą autora na język polski  

jeden z rozdziałów ksiąŜki Steva Kaufmana  
„The Linguist: A personal guide to language learning”. 

 
Oryginał dostępny on-line: 

http://thelinguist.com/en/en/book/ 
 
 
 

Darmowa publikacja 
  

dostarczona przez: 
Grzegorz Łobiński / http://angielski.at.loby.pl 

 
 
 
 

Niniejsza publikacja moŜe być kopiowana, oraz dowolnie 

rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez 

Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości 

publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się  

jej odsprzedaŜy. 

 

 

 

 
 

Wszelkie prawa zastrzeŜone. 
All rights reserved. 

 



Steve Kaufmann - The Linguist: Osobisty przewodnik do nauki języka 

Jak uczyć się języka 

3 

 

 

 

 
 

 
Treść tego ebooka jest tłumaczeniem z angielskiego jednego z rozdziałów - „How to learn a language” - ksiąŜki  
Steve Kaufmanna „The Linguist: A personal guide to language learning”.  Więcej informacji znajdziesz na stronach:  
 http://www.lingq.com – w języku angielskim, http://angielski.at.loby.pl – w polskim. 
 
 

Copyright by Steve Kaufmann and Grzegorz Łobiński 

 

Słowo od tłumacza 

Witaj. Za zgodą autora oddaję w twoje ręce przetłumaczony z angielskiego 

oryginału rozdział ksiąŜki Steve Kaufmanna „A personal guide to language 

learning”. Rozdział - 

 „How to learn a language” - w którym Steve wykłada zasady wypracowanej przez 

siebie metody nauki języków obcych. Metody sprawdzonej. Steve posługuje się 

dziewięcioma językami i uczy się aktualnie dziesiątego.  

Nie jestem tłumaczem i nie pretenduję do takiego miana. Uczę się angielskiego tak 

jak Ty. Metodę Steve’a i serwis The LingQ  [www.lingq.com] odkryłem dopiero na 

początku tego roku i jak za dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki zmieniło się moje 

nastawienie do nauki angielskiego. Dzisiaj to czysta przyjemność. I chociaŜ nadal 

daleko mi jeszcze do biegłości w posługiwaniu się nowym językiem, to wiem,  

Ŝe nic juŜ nie jest w stanie przeszkodzić mi w osiągnięciu celu.  

Nie tłumaczyłem tego tekstu aby przekonywać Cię do tego, Ŝe The LingQ to 

najlepszy system do nauki języka jaki istnieje w sieci i poza nią. Nie będę próbował 

udowadniać Ci na swoim przykładzie jak wspaniale działa. Przede mną jeszcze 

duŜo pracy. To co chciałem zrobić to podzielić się z Tobą moim odkryciem.  

Gdy juŜ twój poziom znajomości angielskiego będzie wystarczający gorąco 

zachęcam do przeczytania oryginału, jest dostępny bezpłatnie on-line tutaj: 

http://thelinguist.com/en/en/book/.  
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Towarzyskość 

Uczeń jest... „szkolony” w myleniu nauczania z uczeniem się, oceniania postępów z 

edukacją, dyplomu z umiejętnościami. 

- Ivan Illich, nauczyciel i autor „Deschooling Society” (1973) 

 

Rozumiesz juŜ1, Ŝe uczenie się ma miejsce nie tylko w szkole. Uczenia się dokonują 

jednostki, które chcą nabyć wiedzę od innych albo od otaczającego je świata. Mój 

własny sukces, jako lingwisty, prowadził przez zainteresowanie językami i dąŜenie  

do towarzyskości w tym sensie, który miał na myśli Cyceron – radość z towarzystwa 

innych, poniewaŜ dzielą oni z nami Ŝycie, niezaleŜnie od kraju czy języka. 

 

To niezaleŜne podejście, połączone z pragnieniem komunikacji międzyludzkiej, jest 

wspólne dla wielu ludzi na świecie. Świat wypełniają potencjalni lingwiści, którzy 

potrzebują tylko znaleźć najlepszy sposób na rozwinięcie swoich umiejętności. Jesteś 

jedną z takich osób? 

 

Sławny austriacki lingwista i filozof Ivan Illich proponował stworzenie towarzyskich 

sieci osób uczących się – jako środka zastępczego dla formalnego systemu edukacji, 

zdominowanego przez „ekspertów”. Te towarzyskie sieci byłyby nieformalnymi 

społecznościami, które dostarczałyby zasobów niezaleŜnym jednostkom do nauki  

i dzielenia się wiedzą w sposób, który byłby bardziej efektywny niŜ formalne 

nauczanie. The LingQ  [www.lingq.com]  to system nauki języka, który wprowadza 

                                                      
1
 Od tłumacza: Treść tego ebooka jest tłumaczeniem tylko jednego rozdziału z oryginalnej książki. Autor pisząc 

„Rozumiesz już” odwołuje się do treści zamieszczonej w innych rozdziałach. 
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wizję Illicha w Ŝycie. UŜyję go do zilustrowania tego, jak nauka języka powinna  

być zorganizowana. 

W jaki sposób towarzyskie środowisko nauczania języka funkcjonuje w praktyce? 

Serwis internetowy The LingQ [www.lingq.com] oferuje róŜnorodny i ciągle rosnący 

zbiór wywiadów z realnymi ludźmi, o róŜnych drogach Ŝyciowych i mówiących  

w róŜnych językach, jak równieŜ teksty na wiele rozmaitych tematów: 

beletrystycznych, ale teŜ literatury faktu. Zasoby te dostępne są w formatach 

dźwiękowym i tekstowym. Format dźwiękowy moŜe być odtwarzany lub ściągany  

z sieci w formie plików MP3, a teksty dostępne są poprzez stronę WWW. W system 

wbudowano: słownik on-line i efektywne narzędzie gromadzenia nowych słów i fraz 

do przyszłych regularnych powtórek. Dodatkowo system zawiera unikalną  

i praktyczną sekcję Korekta Tekstów. 

 

UŜytkownicy The LingQ mogą komunikować się z innymi uczącymi się, takŜe z native 

speakerami, uŜywając komunikatora internetowego i poczty e-mail, głosowych lub 

video czatów, a nawet spotkań twarzą w twarz. UŜytkownicy organizują róŜne 

wydarzenia, z lub bez native speakerów w roli trenerów. W tej uczącej się 

społeczności inicjatywa zaleŜy od uŜytkowników. JednakŜe znajdziesz tam równieŜ 

rekomendowany plan nauki. 
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Po pierwsze: wkład 

Jako osoba ucząca się języka, chcesz posiąść zdolność swobodnego wyraŜania swoich 

myśli w nowym języku. To jest oczywiście osiągalne. Zanim jednak będziesz mógł to 

zrobić, musisz „wchłonąć” sporo nowego języka poprzez systematyczne słuchanie  

i czytanie oraz uczenie się słów i fraz. Dlatego teŜ, po pierwsze, powinieneś skupić 

się na pozyskaniu właściwego wkładu językowego. 

Poza niewielką ilością materiału dla początkujących, cały materiał językowy  

w systemie The LingQ [www.lingq.com] to prawdziwy język, a nie sztucznie 

stworzony materiał przeznaczony dla osób uczących się języka. Dzięki temu juŜ na 

etapie nauki będziesz w stanie brać udział w Ŝyciu prawdziwych native speakerów. 

Sam moŜesz wybrać temat materiału do nauki, taki, który będzie Ci znany i dla Ciebie 

interesujący. System The LingQ podpowie Ci, który materiał jest na Twoim poziomie 

znajomości słownictwa i umiejętności językowych. MoŜesz zbudować swój własny 

plan nauki i nie będziesz potrzebował do tego Ŝadnych podręczników. Spójrzmy teraz 

na róŜne drogi, dzięki którym uzyskasz wymagany wkład językowy. 

 

Słuchanie 

 

Pierwsza rzecz do zrobienia to słuchanie. Moje doświadczenia w nauce chińskiego, 

japońskiego i innych języków utwierdziło mnie w przekonaniu, Ŝe najlepszą metodą 
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doskonalenia płynności i rozumienia jest pozornie pasywna czynność wielokrotnego 

słuchania tego samego, zrozumiałego materiału. Słuchanie w ten sposób pozwoli Ci 

na rozszerzenie umiejętności językowych w bezstresowy sposób. Słuchanie jest 

wskazane nie tylko dla rozpoczynających naukę. WciąŜ słucham moich ulubionych 

nagrań w językach, którymi posługuję się juŜ dobrze. Słucham w samochodzie, 

podczas spacerów czy biegania, wykonując wszelkie prace w czy wokół domu. 

Zawsze moŜna poprawić swoją wymowę, rytm, słownictwo oraz płynność. 

Zacznij od wybrania materiału na Twoim poziomie trudności i po prostu słuchaj. Jeśli 

jesteś początkujący, moŜesz wybrać bardzo krótki materiał, zbudowany z zaledwie 

kilku wersów tekstu. Później będziesz w stanie poradzić sobie z materiałem  

o długości od 2 do 5 minut. Wraz z postępami w nauce, będziesz chciał słuchać 

materiału o długości 20 i więcej minut. Słuchaj tego samego tekstu wielokrotnie. 

Temat powinien być interesujący, głos lektora miły dla ucha, a materiał językowy – 

na niezbyt wysokim poziomie trudności. Im bardziej interesujący (dla Ciebie) temat 

wybierzesz, tym łatwiej będzie Ci go zrozumieć. 

 

Przyzwyczaj się do częstego słuchania: rano, podczas dnia i wieczorem. Upewnij się, 

Ŝe masz sprawne, wygodne i przenośne urządzenie odtwarzające, takie jak np. 

MiniDisc, odtwarzacz MP3 lub CD. Poświęć trochę czasu, by nauczyć się ściągania 

materiału z Internetu i zapisywania go na Twoim przenośnym odtwarzaczu. W ten 

sposób nie musisz kupować płyt CD czy taśm, ale moŜesz ściągnąć potrzebne 

materiały z sieci. Nie musisz siedzieć przy magnetofonie, tak jak robiłem to ja, ucząc 

się języka w latach sześćdziesiątych. Nie musisz nawet siedzieć przed komputerem, 

słuchając nagrań ze strony WWW. Rób tak, jak robiłem to ja, gdy uczyłem się 

kantońskiego (a miałem wówczas pięćdziesiąt pięć lat). Zabierz swoje lekcje ze sobą 

zawsze, gdy idziesz na zakupy, prowadzisz samochód, ćwiczysz, myjesz naczynia czy 

sprzątasz garaŜ. W ten właśnie sposób zdobędziesz wymaganą ilość kontaktu  

z językiem. 
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Gdy po raz pierwszy słuchasz nowego tekstu, przyzwyczajaj się tylko do dźwięków. 

Potem spróbuj zrozumieć sens z rytmu. Nie martw się, jeśli nie rozumiesz 

wszystkiego. Słuchaj kilka razy bez czytania tekstu. Potem przeczytaj tekst dokładnie, 

sprawdź znaczenie nieznanych słów w słowniku internetowym, zapisz nowo poznane  

słowa i frazy w bazie do późniejszej powtórki. 

 

Nawet po tym, gdy ogólnie zrozumiesz cały tekst, potrzebujesz wciąŜ go słuchać, 

ciągle i ciągle, tak by stał się częścią Twojej podświadomości. MoŜesz chcieć 

przeczytać tekst później raz jeszcze i oczywiście powinieneś wielokrotnie przeglądać 

nowe słowa i frazy w bazie danych. Przede wszystkim jednak powinieneś słuchać. 

 

Zwłaszcza na początkowym etapie skup się na małej ilości materiału i przyzwyczajaj 

się do niego raczej niŜ próbuj słuchać ciągle zmienianych, nowych tekstów. 

Wielokrotnie słuchając tego samego materiału, będziesz coraz lepszy  

w wychwytywaniu momentu, gdzie jedno słowo lub fraza się kończy, a gdzie zaczyna 

się kolejne. Zaczniesz równieŜ rozpoznawać znajome słowa, słuchając nowego 

materiału. Pozwól frazom brzmieć w Twojej głowie, nawet gdy juŜ przestaniesz 

słuchać. Powtarzaj pewne wyraŜenia na głos. Staraj się naśladować właściwą 

wymowę. 

 

Wielokrotne słuchanie jest jak trening fizyczny: ćwiczysz swój mózg do przetwarzania 

informacji w nowym języku. Krótkie, cykliczne sesje słuchania będą lepsze niŜ sesje 

dłuŜsze, ale rzadsze. Staraj się słuchać przez godzinę dziennie, dzieląc ten czas na 

mniejsze segmenty – po 10 do 30 minut na raz. 

 

Nigdy nie byłem zwolennikiem nowoczesnych audio-wizualnych materiałów, takich 

jak komputerowe gry interaktywne czy inne testy i quizy, kreujące sztuczne 

środowisko do nauki. Nie lubiłem teŜ sprawdzania mojego zrozumienia tego, czego 
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właśnie wysłuchałem. Odrzucałem pytania, które zmuszały mnie do próbowania 

zapamiętywania tego, co wcześniej usłyszałem. Wolałem raczej posłuchać starego 

materiału raz jeszcze lub wybrać i słuchać nowego, albo teŜ włączyć się do ogólnej 

rozmowy na temat słuchanego w danym momencie materiału. Zawsze czułem,  

Ŝe naturalna komunikacja jest najbardziej efektywną metodą nauki. 

 

Słuchanie to prawdziwa komunikacja. Kiedy słuchasz, jesteś „zatopiony” w języku. 

Musisz uŜywać dźwięków języka do wyobraŜenia sobie znaczenia słów. Tak długo, 

 jak długo wybierasz materiał Cię interesujący albo materiał, który chcesz zrozumieć 

– tak długo wielokrotne słuchanie jest idealnym sposobem nauki języka. Powinieneś 

budować stale powiększającą się biblioteczkę takich właśnie materiałów jako część 

trwającej całe Ŝycie strategii nauki języków. 

 

Czytanie 

 

Mówi się, Ŝe niektórzy z nas łatwiej, szybciej uczą się wzrokowo, a inni – poprzez 

słuchanie. Wszyscy jednak mogą osiągnąć lepsze rezultaty, robiąc obie te rzeczy. 

Czytanie w duŜych ilościach jest niezbędne do tego, by swobodnie wyraŜać się  

w nowym języku. Jednak Ŝeby zmotywować się do czytania, musisz (przez 

znalezienie interesującego dla Ciebie materiału) sprawić, by czynność ta była 

przyjemna. Nasza strona WWW zawiera nieograniczony i ciągle rozszerzany zasób 

ciekawego materiału do czytania, składający się z naszego własnych materiałów,  

jak i duŜego zbioru artykułów, ksiąŜek elektronicznych i materiałów dostępnych przez 
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Internet, który to materiał – dzięki unikalnej funkcjonalności naszego systemu  

– jest dostępny dla wszystkich uczniów. 

 

Początkowo czytasz, Ŝeby zrozumieć dokładnie to, czego słuchasz, i Ŝeby wzmocnić 

proces uczenia. Wraz z postępem w nauce będziesz czytał w celu rozszerzenia 

słownictwa i zdobycia wiedzy na temat kultury (lub innych interesujących zagadnień) 

Twojego nowego języka. Przyzwyczaj się do czytania nowego materiału w formie 

elektronicznej na Twoim komputerze. W ten sposób masz dostęp do elektronicznych 

słowników i tworzenia bazy danych nowych słów i fraz. To uczyni łatwiejszym 

czytanie i rozumienie nieznanego materiału, a takŜe sprawi, Ŝe Twoje czytanie 

przyczyni się do poszerzenia słownictwa. 

 

Czytanie powinno być ciągle powiększającą się częścią Twoich aktywności podczas 

nauki. Kiedy Twoje słownictwo i pewność siebie będą się zwiększały, wtedy 

naprawdę zaczniesz bawić się czytaniem tradycyjnych, drukowanych ksiąŜek  

i czasopism w nowym języku. Gdy będziesz czytał z dala od komputera, powinieneś 

ignorować te nieliczne słowa, których jeszcze nie znasz, i po prostu cieszyć się 

samym czytaniem. Czasami wydawało mi się bardzo trudnym czytanie w obcym 

języku, gdy w tekście było doŜo słów, których nie rozumiałem. Jeśli jednak byłem 

wystarczająco zainteresowany tematem, nie przestawałem. Stopniowo moje 

umiejętności czytania w wielu językach się polepszały. Teraz robię to raczej dla 

zdobycia informacji i przyjemności – niŜ jako ćwiczenie językowe. NiezaleŜnie od 

tego, czy jesteś native speakerem czy nie, czytanie znacznie poszerzy Twoją zdolność 

do wyraŜania własnych myśli jasno i w zadowalający sposób. 
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Jak to powiedzieć? 

 

W nauce nowego języka przychodzi moment, kiedy z powodzeniem wyraŜasz swoje 

myśli na waŜny dla Ciebie temat. Masz wtedy poczucie, Ŝe to chwila triumfu. 

Niestety, po tym szczęśliwym momencie często przychodzi inny – kiedy odnosisz 

wraŜenie, jakbyś miał związany język i nie był w stanie powiedzieć tego, co chcesz 

przekazać. Osiągnięcie przyjemnej swobody w komunikacji w nowym języku wymaga 

czasu i praktyki. To jest cel najwaŜniejszy i z pewnością osiągalny dla kaŜdego. 

 

śeby wyraŜać się swobodnie w nowym języku, musisz wpierw „wchłonąć” język przez 

słuchanie, czytanie i uczenie się słownictwa – jak to zostało wyjaśnione wcześniej.  

Te działania zawsze będą stanowić około trzech czwartych wszystkich Twoich 

wysiłków podczas pracy nad osiągnięciem podstawowego poziomu biegłości. 

JednakŜe na początku musisz równieŜ pracować nad swoimi umiejętnościami 

ekspresji: wymową, pisaniem i konwersacją. Rozwijanie tych zdolności wymaga 

świadomego zaangaŜowania w regularną i cierpliwą praktykę. 

 

Wymowa 

 

Wymowa powinna być głównym obszarem nacisku na początku i przez pierwszy 

okres nauki nowego języka. Powinieneś ustanowić wysoki standard i pracować nad 
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ćwiczeniem wymowy samodzielnie. Wielu uczniów nie podejmuje wystarczająco duŜo 

wysiłków i rezygnuje z prób osiągnięcia biegłości w wymowie zbliŜonej do tej, jaką 

prezentują native speakerzy. Często dają za wygraną, chcąc wyraŜać się w nowym 

języku w podobny sposób, w jakim mówią w swoim ojczystym języku. 

 

KaŜda osoba moŜe nauczyć się wymawiać słowa w kaŜdym języku, niezaleŜnie  

od narodowości. Niektórzy ludzie osiągają lepsze rezultaty niŜ inni, ale wszyscy 

moŜemy uzyskać – jeśli nad tym popracujemy – całkiem bliskie brzmienie  

do brzmienia native speakerów. Mandaryński z jego czterema tonami jest bardzo 

odmienny od angielskiego. Pomimo to byłem zdeterminowany, Ŝeby opanować 

mandaryńską wymowę i nauczyć się mówić jak native speaker. Wierzę, Ŝe zbliŜyłem 

się do tego całkiem blisko, prawdopodobnie dlatego, Ŝe nie rozwaŜałem moŜliwości, 

Ŝe moŜe mi się nie udać tego zrobić. W rzeczywistości uczyniłem wymowę głównym 

obszarem nacisku moich pierwszych wysiłków i rekomenduję to samo równieŜ Tobie. 

Wymaga czasu, aby nabrać wprawy w mówieniu w poprawny gramatycznie sposób, 

ale nad właściwą wymową moŜesz pracować od samego początku. 

 

W The LingQ [www.lingq.com] udostępniamy materiały, których treść zbudowana 

jest przy uŜyciu jedynie 500 najczęściej i powszechnie uŜywanych słów. Będziesz 

mógł słuchać i powtarzać przykłady tych dźwięków i tym samym wzmacniać swoją 

znajomość podstawowego słownictwa. Znajdują się tam równieŜ podobne 

podstawowe materiały, w których kaŜde zdanie jest indywidualnym plikiem audio. 

Plik ten moŜesz z powodzeniem wielokrotnie odtwarzać lub ściągnąć z sieci  

do odsłuchiwania na odtwarzaczu MP3. UŜywając tych i innych materiałów z serwisu 

The LingQ, Twoje ćwiczenia wymowy powinny składać się z czterech kroków.  

W ten sposób będziesz ćwiczył właściwie: 

 

Po pierwsze, wielokrotne SŁUCHANIE materiału z podstawowym zakresem 
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zrozumienia, koncentrując się na wymowie. Słuchaj wnikliwie intonacji. Staraj się być 

świadomy rytmu i sposobu oddychania. Próbuj zidentyfikować osobne słowa i frazy. 

Wraz z kolejnymi powtórkami zadanie będzie stopniowo coraz łatwiejsze. Nowy język 

na początku brzmi dziwnie, ale wielokrotne odsłuchiwanie kolejnych materiałów 

powoduje, Ŝe staje się on bardziej znajomy. 

 

Po drugie, POWTARZAJ pojedyncze słowa i frazy na głos, podczas słuchania i potem. 

Będziesz zapamiętywał pewne frazy. Staraj się powtarzać je wielokrotnie, mówiąc  

do siebie w trakcie robienia innych rzeczy, np. porządków w domu. Będziesz miał 

kłopoty z pewnymi dźwiękami – pracuj mocno zwłaszcza nad nimi. Następnie ćwicz, 

powtarzając frazy i zdania z właściwym akcentem i intonacją. 

 

Po trzecie, CZYTAJ całe zdania i paragrafy na głos, na początku bardzo wolno, potem 

szybciej, ale zawsze na głos. Wyobraź sobie, Ŝe jesteś native speakerem. Przesadzaj 

– udawaj, Ŝe jesteś aktorem. Baw się tym! Powinieneś na przemian czytać nieznany 

materiał i tekst, który sam napisałeś i który został sprawdzony przez Twojego 

trenera. 

 

Po czwarte, NAGRYWAJ swoją wymowę i porównuj ją do wymowy native speakera. 

Trenujesz w ten sposób swoją zdolność do słyszenia róŜnicy w wymowie między 

Tobą a native speakerem. Musisz to słyszeć, Ŝeby być w stanie to wymawiać! 

Nagrania Twojej własnej wymowy posłuŜą równieŜ jako zapis Twoich postępów  

w nauce wymowy. 

  

Dźwięk, intonacja, a nawet system pisania w ojczystym języku mogą wpływać na 

wymowę w języku obcym. Musisz zmusić siebie do ćwiczenia mięśni swoich ust, aby 

móc wydobywać nowe dźwięki właściwie. MoŜe nawet zmienisz sposób oddychania, 

by poprawnie wymawiać słowa w nowym języku. Pracuj nad naśladowaniem nowego 
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rytmu. Im większą wolność od wpływu Twojego ojczystego języka będziesz w stanie 

sobie ustanowić, tym lepiej będziesz się uczył nowego języka. 

 

Kiedy pracujesz sam, bądź najsurowszym krytykiem swojej własnej wymowy. 

JednakŜe zapomnij o tym i staraj się zrelaksować wówczas, gdy rozmawiasz z innymi. 

Tak długo, jak długo będziesz zrozumiany, ludzie prawdopodobnie nie będą 

komentować Twojej niedoskonałej wymowy. Pamiętaj – Twoim celem nie jest 

perfekcja, Twoim celem jest komfortowa komunikacja. 

 

Pisanie 

Umiejętność klarownego wyraŜania się w piśmie jest wymagana od kandydatów na 

studia wyŜsze i w wielu sytuacjach zawodowych. Niektórzy uczący się nie czują, Ŝe 

praca nad ich umiejętnościami pisania jest im potrzebna, skoro chcą tylko nauczyć 

się mówić w obcym języku. Polecam jednak wszystkim zrobić wysiłek i pisać 

regularnie, nawet jeśli jest to tylko kilka zdań w danej chwili. Pisanie jest świetnym 

sposobem treningu we właściwym uŜywaniu języka. Kiedy piszesz, masz czas,  

by wyraŜać się starannie, podczas gdy w czasie konwersacji jesteś pod duŜą presją  

i potrzebujesz być bardziej spontaniczny. 

 

Kiedy piszesz, poświęć temu trochę czasu i staraj się to robić poprawnie. Stwórz plan 

tego, co zamierzasz napisać. Jeśli nie zorganizujesz swoich myśli wcześniej, moŜe Ci 

się nie udać (pisząc w obcym języku) przekazać właściwego sensu. Kiedy poprawiam 
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angielski, zawsze zdumiewają mnie non-native speakerzy, którzy piszą e-maile i inne 

teksty „na kolanie”, nawet bez uŜycia elektronicznego korektora.  

KaŜdy profesjonalista pracujący w międzynarodowym środowisku musi umieć pisać 

poprawnie i zrozumiale, w przeciwnym razie szkodzi wizerunkowi swojej firmy.  

Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie, uŜyj zewnętrznej usługi korekty 

tekstu. 

 

Jeśli masz problem z odpowiednim dobraniem czasu czasownika, pomyśl o czasie,  

w którym kaŜda akcja ma miejsce. Podczas pisania uŜywaj fraz, które opanowałeś 

wcześniej, zamiast po prostu tłumaczyć z Twojego ojczystego języka. Wiele 

spośród  najbardziej rozpowszechnionych problemów – odnoszących się do porządku 

i wyboru słów, przyimków, czasów i zgodności czasowników – moŜe być 

wyeliminowanych poprzez budowanie Twojego języka pisanego wokół fraz, 

których nauczyłeś się podczas słuchania.  

 

Do czasu, aŜ nie będziesz biegły w języku, staraj się mówić w sposób, w jaki piszesz, 

i pisać w sposób, w jaki mówisz – uŜywając krótkich, prostych i kompletnych zdań. 

Nie mów w zbyt nieformalny sposób i staraj się nie pisać zbyt formalnie, 

nienaturalnie lub tworzyć skomplikowaną prozę. Nawet jeśli native speakerzy  

są niechlujni w swojej mowie i uŜywają duŜo slangu, jako uczący się języka nie 

moŜesz sobie pozwalać na to samo. Nie posiadasz jeszcze wystarczająco silnych 

podstaw w nowym języku. Będziesz potrzebował głębokiej świadomości swobodnych 

lub slangowych wypowiedzi, Ŝeby je rozumieć. Ale najlepiej unikaj ich do czasu,  

aŜ Twój język będzie zupełnie płynny, a Ty staniesz się pewny uŜycia. Pomimo  

Ŝe to cięŜka praca, pisanie jest znakomitym sposobem na rozwijanie rzeczywistej 

elokwencji w nowym języku. 

 

Jeśli Twoja mowa jest podobna do stylu pisania, kaŜda z tych aktywności wzmacnia 
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drugą. Jest mniej stresujące zaakceptować korektę tego, co napisałeś, niŜ ciągłe 

korekty Twoich ustnych wypowiedzi. Poprawione frazy z Twoich prac pisemnych 

mogą być następnie stosowane przez Ciebie w języku mówionym. Podczas gdy  

w języku mówionym więcej rzeczy jest wybaczalnych niŜ w języku pisanym, te same 

frazy i słowa mogą być uŜyte efektywnie w obu językach. 

 

Powinieneś regularnie oddawać prace pisemne do sprawdzenia, a następnie 

analizować i mierzyć błędy. WaŜne jest, abyś prowadził zapisy statystyczne  

o rodzajach błędów, jakie popełniasz najczęściej. Powinieneś mieć trenera, który 

rekomendowałby Ci nowe frazy w zastępstwie tych nieprawidłowych. Zapisuj nowe 

wyraŜenia w bazie danych. Później stwórz listę słów i wyraŜeń z bazy, Ŝeby uŜywać 

ich w czasie, kiedy piszesz lub mówisz. W ten sposób, włączając nowe słownictwo, 

którego się nauczyłeś, moŜesz być pewny, Ŝe Twoje wypowiedzi w nowym języku 

będą bogatsze i poprawne. 

 

Warta uwagi jest teŜ metoda samodzielnej nauki, którą stosował Heinrich Schliemann 

(1822-1890), światowej sławy biznesmen i archeolog, który odkrył miejsce połoŜenia 

staroŜytnej Troi. Według Arnolda Toynbee, autora „A Study of History” (Oxford 

University Press 1963), Schliemann był w stanie wyraŜać swoje myśli w mowie  

i piśmie po około sześciu tygodniach samodzielnej nauki, we współczesnej  

i staroŜytnej grece, perskim, arabskim i tureckim. Jego metoda obejmowała czytanie 

duŜych ilości tekstu na głos, bez tłumaczenia, uczenie się kaŜdego dnia, ciągłe 

pisanie wypracowań na interesujące go tematy, korektę prac pisemnych pod 

nadzorem nauczyciela, uczenie się ich na pamięć i powtarzanie na następnej lekcji 

tego, co zostało poprawione poprzedniego dnia. Zmotywowany uczeń, który jest 

gotowy do pracy kaŜdego dnia, moŜe osiągnąć wspaniałe rezultaty. Na szczęście, 

uczenie się języka jest dzisiaj duŜo łatwiejsze niŜ w dziewiętnastym stuleciu. 
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Kiedy otrzymasz poprawioną wersję tego, co napisałeś, poświęć czas na przyjrzenie 

się udoskonalonemu tekstowi. Zwróć uwagę na poprawione frazy. Spraw, by stały się 

częścią Twojego sposobu mówienia w nowym języku. Szczególnie jeśli nie masz 

łatwego dostępu do rozmów z native speakerem, moŜe być to niedroga,  

ale intensywna aktywność językowa. MoŜesz poprawić swoje słownictwo, strukturę 

zdań, wymowę i ogólne zdolności językowe. MoŜesz przygotować się do tego,  

co większość ludzi uwaŜa za najbardziej przyjemną część nauki języka obcego: 

konwersacji z native speakerem. 

 

Konwersacje 

 

Twoim ostatecznym celem jest wygodna i efektywna komunikacja z native 

speakerami. Na wczesnym etapie nauki z pewnością będziesz chciał wypróbować to, 

czego się nauczyłeś, Ŝeby wzbudzić zaufanie do siebie i uzyskać swobodę. Jednak 

rozwój konwersacyjnych i mówionych umiejętności odbywa się stopniowo i nie moŜe 

być przyspieszany. Nie spiesz się zatem i nie wywieraj presji na samego siebie.  

Nie przejmuj się tym, jak brzmisz, skup całą uwagę na komunikacji. Będziesz często 

czuł, Ŝe „walczysz”, kiedy w rzeczywistości porozumiewasz się całkiem pomyślnie. 

Kluczem do pomyślnej konwersacji jest zrelaksowanie i bawienie się tym 

doświadczeniem. Skup się na sensie, który starasz się przekazać, a nie na tym,  

jak dobrze sobie radzisz. Nie myśl, Ŝe Twoja gramatyka i wymowa są oceniane,  

po prostu staraj się przekazać sens. Twoi słuchacze chcą Cię zrozumieć.  

Gdy uda Ci się klarownie przekazać to, co chciałeś powiedzieć, „poklep się  
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po plecach”. 

 

UŜywaj fraz, które znasz, i buduj wokół nich całą konwersację. Jeśli to moŜliwe, 

powinieneś robić tygodniowe listy nowo poznanych słów i fraz i celowo starać się  

ich uŜywać. Odkryjesz, Ŝe moŜesz wykorzystać świeŜo poznane wyraŜenia jako 

wygodne komponenty do budowania konwersacji. UŜycie ich w rozmowie  

pomoŜe Ci równieŜ upewnić się, Ŝe naprawdę wiesz, jak je stosować.  

Twoje umiejętności wyraŜania się poprawią się, gdy będziesz intensywnie słuchał, 

czytał, uczył się słownictwa, wymowy i ćwiczył pisanie. 

 

Będziesz potrzebował podjąć wysiłek, by znaleźć osoby, z którymi mógłbyś 

rozmawiać w nowym języku. Jeśli Ŝyjesz w miejscu, w którym nowy język  

jest uŜywany, moŜe masz przyjaciół albo współpracowników, którzy są native 

speakerami. MoŜe będziesz mógł zapisać się na kurs oferowany w języku,  

którego się uczysz, ale na temat inny niŜ sam język. Te i inne działania mogą 

zaowocować nieformalnymi i przyjacielskimi kontaktami z native speakerami,  

którzy dzielą Twoje zainteresowania. Jeśli nie masz moŜliwości, Ŝeby kontaktować się 

z native speakerami, będziesz musiał zorganizować małą grupę uczących się  

z lub bez native speakera w roli trenera, Ŝeby spotykać się i dyskutować  

na interesujące wszystkich tematy. 

 

MoŜesz uŜyć Internetu do organizowania wirtualnych spotkań na serwisach takich jak 

The LingQ [www.lingq.com]. MoŜesz tam kontaktować się z native speakerami  

i innymi osobami uczącymi się danego języka. MoŜesz organizować spotkania, sesje 

czatów głosowych, lekcje albo inne wydarzenia na interesujące Cię tematy, z ludźmi  

z całego świata. Takie spotkania słuŜą interakcji, sprzęŜeniu zwrotnemu i stymulacji. 

Powinny one być miłe i niestresujące. Mogą mieć róŜnorodny charakter, od powaŜnej 

rozmowy na temat aktualnych wydarzeń, biznesu czy akademickich lektur –  
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do bardziej swobodnej towarzyskiej wymiany zdań. 

 

Formalna szkoła językowa moŜe oferować równieŜ wspaniałą interakcję i informację 

zwrotną, ale jedno słowo ostrzeŜenia jest konieczne. Zbyt duŜo ludzi myśli, Ŝe proste 

uczęszczanie do szkoły językowej pozwoli im nauczyć się języka. W rzeczywistości, 

niezaleŜnie od tego, czy uczęszczasz do formalnej klasy czy nie, większość z Twojej 

nauki zrobisz samemu. Ty kierujesz swoimi słuchaniem i czytaniem. Ty pracujesz nad 

uczeniem się i powtarzaniem słówek i fraz, Ty trenujesz właściwą wymowę i Ty 

pracujesz nad swoim pisaniem. Kiedy wybierzesz aktywność, która odpowiada 

Twojemu nastrojowi, nauka stanie się bardziej intensywna niŜ wtedy, gdy jesteś 

zmuszony postępować według planu nauczyciela. 

 

Intensywność 

Uczenie się nowego języka jest najprzyjemniejsze wówczas, kiedy uczy się szybko; 

wymaga to jednak intensywności. W ćwiczeniach fizycznych często słyszy się 

powiedzenie „nie ma bólu, nie ma wyników”. Tylko przeciąŜenie pewnych mięśni 

doprowadzi do wzmocnienia ich siły i wydajności. Zwykły trening nie da wyników 

lepszych niŜ utrzymanie sprawności na istniejącym poziomie. Tak samo jest  

w uczeniu się języka. Twoim celem powinna być stała poprawa biegłości,  

a nie tylko utrzymanie stanu aktualnego. 

 

Potrzebujesz „przeciąŜać” zdolność przetwarzania Twojego mózgu w nowym języku 
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poprzez ciągłe i częste powtarzanie w czasie okresu intensywnego słuchania.  

Ten okres moŜe trwać od 3 do 12 miesięcy, zaleŜnie od Twojego poziomu startowego 

i postawionych sobie celów. W tym czasie musisz utrzymywać ciągłe zaangaŜowanie 

na zadaniu. Biegłości nie da się uzyskać bez „potu na czole”. Nauka moŜe być 

przyjemnością, ale tak jak w ćwiczeniach fizycznych – metoda treningu musi być 

efektywna. W rzeczywistości im większa efektywność metody treningu, tym większa 

intensywność doświadczeń językowych, a przez to i lepsze wyniki. 

 

Największa intensywność uczenia się jest osiągana wtedy, gdy robisz  

to samodzielnie, albo kiedy wiąŜe się to z komunikacją z native speakerem  

– na interesujący Cię temat. Więcej niŜ pięć osób w klasie moŜe rozpraszać, nawet 

lekcja „jeden na jeden” moŜe być stresująca, jeśli nie jesteś w odpowiednim nastroju. 

Im więcej masz kontroli nad tym, czego się uczysz, im bardziej podąŜasz za tym,  

co Cię interesuje i na co masz w danej chwili chęć, tym szybciej będziesz się uczył. 

 

Dlatego Ŝeby skutecznie się uczyć, musisz zdyscyplinować swoją naukę. Musisz uczyć 

się przynajmniej minimalną ilość czasu kaŜdego dnia. Konieczny jest takŜe pomiar 

swoich postępów – to zapewni Ci system The LingQ. 

 

Zainwestuj w narzędzia 

 

Jeśli powaŜnie podchodzisz do nauki języka, upewnij się, Ŝe jesteś wyposaŜony  

w potrzebne narzędzia, i naucz się, jak ich uŜywać. Ta początkowa inwestycja będzie 
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duŜo bardziej efektywna niŜ trwonienie pieniędzy i czasu na dodatkowe tradycyjne 

lekcje. 

 

Czas i pieniądze, które przeznaczasz na naukę języka, są ograniczone, dlatego idź  

i kup solidne urządzenie do odtwarzania dźwięku, ale takie, które będziesz mógł 

zabrać ze sobą, gdziekolwiek pójdziesz. Korzystanie z przenośnego urządzenia  

do odtwarzania znacząco zwiększy prawdopodobieństwo tego, Ŝe poświęcisz  

na słuchanie wymaganą ilość czasu. UŜywaj takŜe odpowiednich słuchawek.  

Przy dobrej jakości dźwięku efektywność słuchania znacząco wzrasta. 

 

Posiadam przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MiniDisc z małym mikrofonem, 

przenośny odtwarzacz kaset audio i mały kieszonkowy komputer z wbudowanym 

odtwarzaczem MP3 i mikrofonem. Z całym tym sprzętem do mojej dyspozycji jestem 

przygotowany na kaŜdy rodzaj materiału audio, z jakim się spotkam. Mogę kupić 

ksiąŜki audio, zarówno na kasetach, jak i na płytach CD, ściągać pliki MP3 albo 

samodzielnie nagrywać spotkania, wywiady i wykłady do późniejszego odsłuchiwania. 

Mogę równieŜ nagrywać mój własny głos i wgrywać pliki z nagraniami na komputer. 

 

Wybierz to, co wydaje Ci się najlepsze. Zdecyduj, jak duŜo pieniędzy chcesz wydać  

i które ze źródeł materiału audio będzie najlepsze. Materiał językowy z Internetu 

moŜe być ściągany i wgrywany do odtwarzacza MP3 lub MiniDisc. Większość nowych 

komputerów umoŜliwia nagrywanie płyt CD. Większość materiałów audio, które 

kupujemy dzisiaj, ma postać płyt CD lub kaset, ale jakość i trwałość płyt CD jest 

lepsza niŜ kaset, a w uczeniu się języka jakość dźwięku okazuje się niezwykle waŜna. 

DuŜą zaletą odtwarzaczy MP3 i MiniDisc są ich małe rozmiary i wspaniała jakość 

dźwięku, jaką oferują. Jednak wybór naleŜy do Ciebie. 

 

Dzisiaj, Ŝeby uczyć się efektywnie, powinieneś mieć dostęp do komputera osobistego 
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z szybkim łączem do Internetu. Jeśli nie masz takiego połączenia w domu, 

powinieneś poszukać go poza domem, Ŝeby móc ściągać i mieć łatwy dostęp  

do materiałów. MoŜe to odbywać się w bibliotece, szkole, u przyjaciela czy w kafejce 

internetowej.  

 

Będziesz potrzebował równieŜ dobrego (w wersji on-line lub off-line) elektronicznego 

słownika językowego, który da Ci natychmiastowe wytłumaczenie znaczenia nowych 

słów w języku, którego się uczysz, jak równieŜ – co bardzo waŜne – w ojczystym.  

W odróŜnieniu od niektórych nauczycieli, preferuję sprawdzanie tłumaczenia nowego 

słowa w moim języku ojczystym, a nie dekodowanie tłumaczenia w języku, którego 

się uczę. 

 

JednakŜe słownik moŜe jedynie dostarczyć Ci tylko części znaczenia nowego słowa. 

To zajmuje trochę czasu i wymaga pewnej ilości kontaktów ze słowem w jego 

naturalnym otoczeniu, Ŝeby nabyć pełne rozumienie znaczenia słowa i mieć pewność 

właściwego uŜycia. MoŜesz równieŜ spodziewać się, Ŝe cokolwiek sprawdzisz  

w słowniku, całkiem szybko zapomnisz. Dlatego tak waŜne jest to, by zapisywać 

wszystkie nowe wyrazy w systemie takim, jak baza słów serwisu The LingQ,  

do dalszych powtórek w czasie nauki, w połączeniu z czytaniem i słuchaniem. 

 

Zanim zdecydujesz, gdzie zamierzasz uczyć się języka, upewnij się, Ŝe jesteś dobrze 

wyposaŜony, by odnieść sukces jako uczeń niezaleŜny. 
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Ustal jasne cele 

Aby odnieść sukces w większości z dziedzin Ŝycia, potrzebujesz ustalić cele,  

które chcesz osiągnąć. Jak duŜo czasu jesteś gotowy przeznaczyć kaŜdego dnia  

i przez jak długi okres? Jaki poziom umiejętności chcesz osiągnąć? Jak duŜo słów 

znasz i jak duŜo chcesz znać? Jak biegły w nowym języku chcesz być?  

MoŜe potrzebujesz uczestniczyć w spotkaniach biznesowych prowadzonych w nowym 

języku? A moŜe chcesz rozumieć uniwersyteckie wykłady? Jak bardzo chcesz się 

zbliŜyć ze swoją wymową do wymowy native speakerów? Potrzebujesz pisać raporty 

biznesowe lub szkolne w nowym języku? 

 

MoŜesz zdecydować, Ŝe poświęcisz do dwóch godzin dziennie przez okres sześciu 

miesięcy lub godzinę dziennie przez dwanaście miesięcy. Ten stopień zaangaŜowania 

w sumie zaowocuje więcej niŜ trzystoma pięćdziesięcioma godzinami nauki i powinien 

spowodować językowy przełom, jeśli oczywiście metoda nauki będzie efektywna. 

Podczas tego okresu koncentracji, Ŝeby wywiązać się ze swojego zobowiązania, 

będziesz musiał poświęcić część z dotychczasowych aktywności na rzecz nauki.  

Jeśli rozwiniesz w sobie przyzwyczajenie słuchania w róŜnych porach dnia,  

robiąc inne zwyczajne rzeczy, oglądając telewizję, poświęcania pewnej ilości czasu  

na bardziej zaangaŜowaną naukę i uczestniczenia w regularnych konwersacjach na 

interesujące Cię tematy – osiągniesz wymagany poziom intensywności. 

 

The LingQ [www.lingq.com] pomoŜe Ci zdiagnozować Twoje potrzeby i ustalić cele. 

Będziemy takŜe mierzyć Twoje postępy w zbliŜaniu się do celu. Jednak koniec 

końców tylko Ty będziesz tą osobą, która wie, kiedy osiągnęła swoje cele.  

Ty będziesz wiedział, jak dobra jest Twoja wymowa i jak swobodnie się czujesz, 
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czytając lub wypowiadając się w nowym języku. Tylko Ty będziesz wiedział, kiedy 

staniesz się lingwistą. Wtedy równieŜ pogłębi się Twoja świadomość, Ŝe nigdy  

nie będziesz naprawdę usatysfakcjonowany swoim poziomem biegłości.  

Nabierzesz chęci kontynuowania nauki, ale realizując swoje własne zainteresowania 

w nowym języku. Odtąd uczenie się będzie zawsze przyjemne i satysfakcjonujące. 

 

Słowo końcowe 

W 2003 roku Mike Weir wygrał the Masters Golf Tournament, prawdopodobnie 

najbardziej prestiŜowy turniej golfa na świecie. Pokonanie najlepszych golfistów 

świata wymagało umiejętności, determinacji i cięŜkiej pracy przez długi czas. Jednak 

przede wszystkim wymagło właściwego nastawienia. Kiedy Mike Weir miał trzynaście 

lat, napisał list do Jacka Nicklausa, w tamtym czasie numeru jeden w światowym 

golfie. Mike, który był golfistą leworęcznym, zapytał Jacka, czy powinien 

kontynuować jako leworęczny czy spróbować to zmienić i stać się praworęczny, 

poniewaŜ prawie wszyscy odnoszący sukcesy profesjonalni golfiści byli wtedy 

praworęczni. Jack okazał się wystarczająco łaskawy, odpisując, Ŝe Mike powinien 

pozostać leworęcznym, innymi słowy: powinien podąŜać za tym, co było dla niego 

naturalne. 

 

To, co wywarło na mnie największe wraŜenie w tej historii, to zaangaŜowanie Mike’a. 

Wierzył w siebie i czuł, Ŝe to całkiem naturalne poprosić największego światowego 

zawodnika (którego osobiście nie znał) o rozwiązanie bardzo waŜnej dla niego 
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kwestii. OdwaŜył się napisać do króla golfa i król mu odpisał. Motywowany tego 

rodzaju nastawieniem, Mike był w stanie przezwycięŜyć wiele przeszkód i ostatecznie 

osiągnąć wielkość w wybranej przez siebie dziedzinie. 

 

Przeczytałeś o nastawieniu potrzebnym do odniesienia sukcesu w nauce języka2. 

Masz opis efektywnych technik, prowadzących do osiągnięcia wymaganej wprawy 

językowej. Wiesz, co musi być zrobione. Teraz wszystko zaleŜy od Ciebie, uwierz  

w siebie i zrób to!  

 

Jeśli stworzysz właściwe nawyki, odniesiesz sukces. Nagroda będzie więcej  

niŜ rekompensująca wszystkie Twoje wysiłki. Kiedy zaczniesz uczyć się języków,  

nie poprzestaniesz tylko na jednym. W The LingQ [www.lingq.com] będziemy 

dodawać kolejne języki. 

 

Chodź i dołącz do nas! Czekam z niecierpliwością na poznanie Ciebie  

na www.lingq.com. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Od tłumacza:  Treść tego ebooka jest tłumaczeniem tylko jednego rozdziału z oryginalnej książki. Autor pisząc 

„Przeczytałeś o nastawieniu…” odwołuje się do treści poprzedniego rozdziału „The Attitude of a linguist”. 



Steve Kaufmann - The Linguist: Osobisty przewodnik do nauki języka 

Jak uczyć się języka 

26 

 

 

 

 
 

 
Treść tego ebooka jest tłumaczeniem z angielskiego jednego z rozdziałów - „How to learn a language” - ksiąŜki  
Steve Kaufmanna „The Linguist: A personal guide to language learning”.  Więcej informacji znajdziesz na stronach:  
 http://www.lingq.com – w języku angielskim, http://angielski.at.loby.pl – w polskim. 
 
 

Copyright by Steve Kaufmann and Grzegorz Łobiński 

 

 

Linki: 

Oryginalna wersja ksiąŜki dostępna bezpłatnie on-line: 
http://thelinguist.com/en/en/book/ 

The LingQ – system do nauki języków obcych: 
http://www.lingq.com 

Blog Steve Kaufmanna: 
http://thelinguist.blogs.com/ 

Strona domowa eBook’a z polskim tłumaczeniem: 
http://angielski.at.loby.pl/ 

 


