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1. WSTĘP 

Celem tej publikacji jest wprowadzenie do fonetyki i fonologii języka 

szwedzkiego, który jest językiem urzędowym w Szwecji i (obok fińskiego) 

językiem oficjalnym w Finlandii, gdzie żyje mniejszość szwedzkojęzyczna. 

Według danych Instytutu Szwedzkiego z 2018 roku, języka szwedzkiego 

można się uczyć na ponad 225 uniwersytetach na całym świecie, w tym na 

11 uczelniach wyższych w Polsce. Studenci rozpoczynający naukę tego języka 

potrzebują podręcznika, który przybliża system wymowy w sposób 

całościowy i po polsku. Założeniem autora było więc, po pierwsze zawarcie 

w nim fundamentalnej teorii fonetyki i fonologii ogólnej i potraktowanie jej 

jako bazy. Drugie ważne założenie stanowiło skontrastowanie języka 

szwedzkiego z językiem polskim, które to języki pod wieloma względami 

fonetycznymi bardzo się od siebie różnią. Kontrastujący punkt widzenia miał 

na celu usprawnienie procesu uczenia poprzez podkreślenie różnic 

wymagających dodatkowej uwagi czytelnika. 

Podstawową bazą wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii języka szwedzkiego 

są dwa regularnie wznawiane podręczniki: Allmän och svensk fonetik 

autorstwa Claesa-Christiana Elerta (wydany po raz pierwszy w 1966 roku) 

oraz Svenskans fonologii Claesa Garléna (pierwsze wydanie: 1983).  W 2004 

roku opublikowano także Fonetikens grunder Olle Engstranda; jest to 

podręcznik ogólnofonetyczny dla studentów, dla których szwedzki jest 

językiem ojczystym. Wszystkie trzy książki mają charakter opisowy i 

skupiają się na wymowie regionów centralno-wschodnich, tzn. najlepiej 

udokumentowanej wymowie regionalnej Szwecji, powszechnie znanej jako 

standardowy język szwedzki, czyli rikssvenska ([ˈrɪkːsˌsvɛnːska]).  Publikacje te 

nie mają natomiast charakteru normatywnego, tj. nie starają się 

standaryzować wymowy kosztem innych regionalnych dialektów. W tym 

skrypcie nacisk położony jest więc na zjawiska, które są wspólne dla 

wszystkich regionów dialektalnych i są kluczowe dla zrozumiałej wymowy, 

jak na przykład akcent wyrazowy. Inne opisane tutaj reguły, obejmujące 

między innymi głoski, asymilacje i akcent tonalny, odpowiadają rikssvenska. 

Publikacja składa się z teorii oraz ćwiczeń, które znajdują się pod koniec 

każdego rozdziału. Skrypt zaczyna się od anatomicznych i akustycznych 

podstaw fonetyki, włącznie z wprowadzeniem do transkrypcji fonetycznej, a 

następnie prezentuje szwedzki system samogłoskowy i spółgłoskowy w 

kontraście z systemami języka polskiego. Rozdział poświęcony fonologii 

opisuje podstawowe zagadnienia tej nauki oraz wprowadza pojęcie cecha 

dystynktywna, które pozwala nam określać szwedzkie fonemy. Zmiany 

głoskowe, tj. asymilacje i redukcje, które są istotne dla zrozumienia 
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mówionej szwedczyzny, omówione są w odrębnym rozdziale. W rozdziale 

poświęconym prozodii czytelnik wprowadzany jest do kluczowych różnic w 

sposobach akcentowania wyrazów i zdań w języku polskim i szwedzkim, w 

szczególności w istotę iloczasu w języku szwedzkim. Ortografia omawiana 

jest osobno. Część teoretyczną zamyka krótki opis szwedzkich regionów 

dialektalnych.   

Podana w bibliografii literatura podstawowa dotyczy bezpośrednio fonetyki 

lub fonologii języka szwedzkiego, natomiast literatura uzupełniająca może 

służyć do pogłębienia wiedzy z tego obszaru. 

Mam nadzieję, że publikacja ta w klarowny sposób przybliży czytelnikom 

najważniejsze zasady fonetyki i fonologii, a tym samym zachęci do mówienia 

po szwedzku.    

[ˈlʏkːa ˈtɪlː]  

 



 

2. PODSTAWY FONETYKI 

2.1. Narządy mowy 

Przez narządy mowy rozumiemy wszystkie te narządy ludzkiego ciała, które 

służą do produkcji dźwięków mowy. Narządy te dzielimy na trzy główne 

aparaty: ekspiracyjny, fonacyjny i artykulacyjny. 

2.1.1. Aparat ekspiracyjny 

Oddychanie dzieje się tak naturalnie, że rzadko o nim myślimy. Główny 

mięsień wdechowy to przepona, która ma kształt kopuły i znajduje się 

między płucami i jamą brzuszną. Skurcz przepony powiększa pojemność 

płuc. Z kolei mięśnie międzyżebrowe pozwalają na powiększenie klatki 

piersiowej. Kiedy mięśnie wdechowe rozluźnią się po normalnym wdechu, 

elastyczne płuca wracają do początkowego stanu, jednocześnie biernie 

wyciskając powietrze. Objętość oddechowa wynosi wtedy około 0,5 litra. 

Przy głębokim wdechu mięśnie wdechowe powiększają pojemność klatki 

piersiowej, a więc również płuc, aż do momentu wykorzystania ich 

całkowitej pojemności (u dorosłego mężczyzny jest to ok. 6 litrów). Wydech 

następuje automatycznie, dzięki rozluźnieniu się mięśni wdechowych. 

Mięśnie wydechowe, znajdujące się między żebrami i w brzuchu włączają się 

dopiero wtedy, kiedy powietrze zalegające musi być aktywnie wyciskane z 

płuc. Około 1,5 litra powietrza zostaje jednak zawsze w płucach i oskrzelach. 

Rysunek 1. pokazuje zmiany objętości płuc przy normalnym oddychaniu 

(głęboki wdech i maksymalny wydech). 
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Rysunek 1. Objętości przy oddychaniu1. Objaśnienia skrótów w tekście poniżej. 

RV Residual volume Objętość zalegająca 1,5 

ERV Expiratory reserve volume Zapasowa objętość wydechowa 1,2 

TV Tidal volume Objętość oddechowa 0,5 

IRV Inspiratory reserve volume Zapasowa objętość wdechowa 2,8 

FRC Functional residual capacity 
Czynnościowa pojemność 
zalegająca 

2,7 

VC Vital capacity Pojemność życiowa 4,5 

TLC Total lung capacity Całkowita pojemność płuc 6 

 

Aparat ekspiracyjny składa się z płuc, przepony, tchawicy i oskrzeli. Aparat 

ten służy (w trakcie mowy) do przekierowania powietrza do aparatu 

fonacyjnego i podtrzymywania właściwego ciśnienia powietrza 

wydychanego. Ciśnienie to nazywamy ciśnieniem subglotalnym; jest to 

różnica między ciśnieniem w tchawicy i ciśnieniem atmosferycznym. 

Podczas regularnej mowy różnica ta jest niezmienna i na rzecz jej właściwego 

utrzymywania pracują najpierw mięśnie wdechowe, hamujące wypływ 

powietrza, a później mięśnie wydechowe, które w sposób kontrolowany 

wyciskają powietrze z płuc. Sytuacja ta pokazana jest na rysunku 2.  

 

 
1 Rysunek wykonany na podstawie danych w: Jan Lännergren, Fysiologi (Lund 2007), 
s. 231. 

czas 
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Rysunek 2. Oddychanie przy mowie2. 

2.1.2. Aparat fonacyjny 

Przez aparat fonacyjny rozumiemy te części krtani, które biorą udział w 

powstawaniu tonu krtaniowego, słyszalnego przy głoskach dźwięcznych. 

Głoski bez tonu krtaniowego nazywamy bezdźwięcznymi. Poprzez położenie 

palców na krtani można łatwo przekonać się o ewentualnej dźwięczności 

głoski – przy wymowie dźwięcznej głoski, np. [d], chrząstka tarczowata 

(więcej o niej poniżej) lekko wibruje, co jednak nie występuje przy 

bezdźwięcznej głosce, takiej jak [t]. Wszystkie samogłoski są oczywiście 

dźwięczne. Krtań jest swego rodzaju rurą zbudowaną z chrząstek, błony i 

mięśni, przewodzącą powietrze między tchawicą a jamą gardłową. Z 

zewnątrz widoczna jest chrząstka tarczowata, która chroni całą budowę 

krtani od przodu i z boków, i która u mężczyzn tworzy tzw. jabłko Adama. 

Wiązadła głosowe są mocowane po jednej stronie w przedniej części 

chrząstki tarczowatej, a po drugiej – przy parzystych chrząstkach 

nalewkowatych, które przylegają do górnej części chrząstki pierścieniowatej 

i są w stanie poruszać się nieco wzdłuż tejże chrząstki, a także częściowo 

obrócić się wokół własnej osi. Chrząstka pierścieniowata ma swoją nazwę od 

tego, że obejmuje całą krtań. Jest wyższa z tyłu niż z przodu, gdzie znajduje 

się pod chrząstką tarczowatą. Otwór między wiązadłami głosowymi 

nazywamy głośnią. Wiązadeł głosowych nie należy jednak kojarzyć ze 

 
2 Rysunek wykonany na podstawie danych w: Olle Engstrand, Fonetikens grunder 
(Lund 2004), s. 89. 
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strunami; są one raczej błonami, które w chwili zamknięcia mogą zakryć całą 

szparę głośni. Rysunek 3. pokazuje budowę głośni z góry. 

 

Rysunek 3. Wiązadła głosowe z góry. 

Dzięki możliwości swobodnego poruszania się chrząstek nalewkowatych 

wiązadła głosowe mogą przyjmować dużą ilość pozycji, schematycznie 

przedstawionych na rysunku 4. 

Pozycje przedstawione na rysunku: 

• A: Swobodny przepływ powietrza przy normalnym oddychaniu. 

• B1: Fonacja, wiązadła głosowe są zbliżone do siebie wystarczająco, 

żeby wibrować, wtedy, kiedy powietrze przeciska się między nimi. 

Trzeba pamiętać, że wibracja występuje pasywnie jako wynik 

przepływu powietrza, a nie jako wynik pracy mięśni. 

• B2: Fonacja wyższym tonem niż na obrazku B1. Wyższa częstotliwość 

tonu powstaje dzięki bardziej napiętym, a więc szybciej wibrującym 

wiązadłom głosowym. Napięcie jest regulowane przez mięsień 

pierścienno-tarczowy, który w całości obraca chrząstkę 

pierścieniowatą w taki sposób, że przednia część się podnosi, a tylna 

obniża. W rezultacie chrząstki nalewkowate wyginają się do tyłu i na 

dół, co wypina wiązadła głosowe. Mięśnie wewnątrz wiązadeł 

A A 

B B 

C 

D 

E 
E 

F 

A Wiązadła głosowe 

B Chrząstki nalewkowate 

C Chrząstka tarczowata 

D Chrząstka pierścieniowata 

E Mięsień pierścienno-nalewkowy boczny 

F Mięsień nalewkowy 
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głosowych, np. vocalis, też przyczyniają się do zmiany częstotliwości 

wibracji.  

• C: Głośnia międzywiązadłowa jest zamknięta, ale otwarty jest 

przepływ powietrza przez głośnię międzychrząstkową. Nie 

występuje więc fonacja, ale strumień powietrza można artykułować 

w nasadzie. Mowa tego typu nazywana jest szeptem.  

Nad głośnią znajduje się jeszcze jedna chrząstka, mianowicie nagłośnia, 

ruchoma chrząstka, która przy łykaniu blokuje drogę do krtani i w ten sposób 

zapobiega dostaniu się pokarmu do dróg oddechowych. 

 

Rysunek 4. Pozycje wiązadeł głosowych. 

2.1.3. Aparat artykulacyjny 

Przez nasadę rozumiemy jamy: gardłową, ustną oraz nosową. Strumień 

powietrza docierającego do nasady z nagłośni spotyka różne rodzaje 

przeszkód w postaci artykulatorów. Są one nieruchome, takie jak zęby, 

dziąsła i podniebienie twarde oraz ruchome, np. wargi, język, podniebienie 

miękkie i języczek. Rysunek 5. pokazuje w przekroju narządy mowy biorące 

udział w artykulacji. Podobnie jak w instrumentach muzycznych nasada 

funkcjonuje jako rezonator, gdzie tylko jama nosowa ma kształt niezmienny. 

Oznakowanie „X” 

pokazuje miejsce 

przepływu 

powietrza.  
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Różnica między przykładowymi samogłoskami [o] a [i] polega na zmianie 

kształtu rezonatora. Nawet jeśli komunikujemy się bez fonacji, tj. szeptem, 

głoski stają się zrozumiałe.       

 

Rysunek 5. Narządy mowy w przekroju. 

A 
B 

C 

D 

E 
F 

G 

L 

K 

J 

I 

H 

M 

A język 

B wargi 

C zęby 

D dziąsła 

E podniebienie twarde 

F podniebienie miękkie 

G języczek 

H jama gardłowa 

I nagłośnia 

J wiązadła głosowe + 
głośnia 

K tchawica 

L jama nosowa 

M jama ustna 
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2.2. Akustyczne właściwości dźwięku 

2.2.1. Fale akustyczne 

 

Rysunek 6. Fale akustyczne sinusoidalne. 

To, co nazywamy dźwiękiem, w rzeczywistości jest falą, która rozchodzi się 

za pomocą medium (powietrze, woda itd.) z prędkością zależną od jego 

właściwości. W powietrzu przy temperaturze 15 °C prędkość dźwięku 

wynosi około 340 m/s. Rozchodzenie się fal dźwiękowych można porównać 

z falami, które powstają na powierzchni wody po wrzuceniu do niej kamienia.  

Czas, który upływa między dwoma szczytami fal sinusoidalnych nazywamy 

okresem T. Czas ten mierzymy w sekundach (s). Liczbę fal, które docierają do 

obserwatora w ciągu jednej sekundy otrzymujemy za pomocą wzoru  
1

𝑇
.  

Jeśli T = 1 s, wnioskujemy, że dotarła jedna fala, a jeśli T = 0,1 s – dotarło 10 

fal. Liczbę fal na sekundę nazywamy częstotliwością f. Częstotliwość 

mierzymy w jednostkach Hertz (Hz). Rysunek 6. przedstawia graficznie czas 

T i częstotliwość f dwóch różnych fal. 

Amplituda (A) fali zależy od ciśnienia akustycznego wywoływanego przez tę 

falę. Amplitudę mierzymy jako siła Newton (N) na metr kwadratowy, 

A 

t (s) 

x = 10 ms ➔ f1=1/0,01 = 100 Hz 

2x = 20 ms ➔ f2=1/0,02 = 50 Hz 

f = częstotliwość (frekvens)          f=1/T 

T = okres (period) 

T1 = x 

(s) 

T
2
 = 2x (s) 
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używając jednostki Pascal (Pa) = N/m² (wymawiana po polsku [ˈpaskal], a po 

szwedzku [paˈskalː]). Więcej o ciśnieniu akustycznym w rozdziale 2.5. 

2.2.2. Wieloton i fale składowe 

 

Rysunek 7. Przebieg periodyczny niesinusoidalny. 

Ton jest prostym sinusoidalnym drganiem, natomiast dźwięk to 

harmoniczny wieloton złożony z wielu nakładających się na siebie tonów 

składowych, z których każdy ma sinusoidalny przebieg. Przebieg wielotonu 

(jak widzimy na rysunku 7.) jest zniekształcony, ale periodyczny. Identyczny 

przebieg powtarza się z częstotliwością F0, której odpowiednikiem jest okres 

T0. Ton z częstotliwością F0 nazywamy tonem podstawowym (po szw. 

„grundton”). Harmoniczny wieloton składa się z tonu podstawowego i innych 

sinusoidalnych drgań będących wielokrotnościami F0: 2*F0, 3*F0, 4*F0 itd., 

tak zwanych harmonicznych lub składowych. Każda wibrująca struna 

wywołuje taki ton złożony. Widmo częstotliwościowe na rysunku 8. pokazuje 

tony składowe wielotonu z częstotliwością F0 = 440 Hz (odpowiadające 

tonowi muzycznemu A). 

T
0
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Rysunek 8. Ton A i częstotliwości pierwszych harmonicznych. 

2.3. Akustyczne właściwości mowy 

2.3.1. Spektrogram 

Częstotliwości fal składowych najlepiej można przedstawić w tak zwanym 

spektrogramie, który pokazuje przebieg czasowy sygnału akustycznego 

podzielonego na pojedyncze fale składowe. Oś pionowa w spektrogramie 

przedstawia częstotliwość w Hertzach, oś pozioma czas w sekundach, a 

intensywność barwy każdej linii odzwierciedla amplitudę. Przykładowy 

spektrogram czystego sinusoidalnego drgania jest przedstawiony na 

rysunku 9. Wyraźna czarna kreska indykuje prosty, niezmieniający się ton z 

częstotliwością w okolicach 2 kHz. Widmo częstotliwości na rysunku 10. 

pokazuje przekrój spektralny w czasie 0,15 sekundy od początku nagrania. 

Dokładna częstotliwość drgania wynosi tu około 1800 Hz. 

Hz 
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Rysunek 9. Spektrogram dla sinusoidalnego drgania. 

 

Rysunek 10. Widmo przedstawiające częstotliwość sinusoidalnego drgania. 

Inaczej wyglądają spektrogramy przy analizie fal składowych wielotonu, jak  

np. na rysunku 11., który przedstawia przebieg czasowy tonu A płynącego  

z nienastrojonych skrzypiec. Wibrująca struna wytwarza harmoniczny 

wieloton z drganiami składowymi, będącymi wielokrotnościami tonu 

podstawowego, którego częstotliwość w tym przypadku wynosi około  

425 Hz. Na rysunku również mieści się widmo złożonego drgania (przekrój 

spektralny), pokazujące amplitudy (oś Y) tonów składowych różnych 

częstotliwości (oś X) w wybranym momencie czasu.  
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Rysunek 11. Fale akustyczne składowe wielotonu. 

Spektrogramy są niezastąpionym narzędziem przy analizie fonetycznej 

ludzkiej mowy. Na rysunku 12. widzimy spektrogramy dla trzech 

podstawowych samogłosek: [i] [a] [u]. Różnicą między spektrogramem 

wąskopasmowym (górnym) i szerokopasmowym (dolnym) jest okno 

czasowe. Do analizy za pomocą spektrogramu wąskopasmowego wybieramy 

większe okno czasowe, np. 0,03 s, odpowiadające zakresowi częstotliwości 

(bandwidth) około 43 Hz. Typowe okno czasowe dla spektrogramu 

szerokopasmowego to 0,005 s, odpowiadające zakresowi częstotliwości 

około 260 Hz. Większe okno czasowe w spektrogramie wąskopasmowym 

dostarcza nam więcej informacji o obecnych w sygnale częstotliwościach 

tonów składowych. Na górnym spektrogramie z rysunku 12. tony te 

widoczne są jako wąskie poziome kreski. Mniejsze okno czasowe w 

spektrogramie szerokopasmowym powoduje niedokładne rozdzielanie 

tonów składowych, ale jednocześnie lepiej pokazuje zmiany amplitudy 

sygnału. Zauważalne jako pionowe kreski są tutaj nawet wibracje wiązadeł 

głosowych.     
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Rysunek 12. Samogłoski [i] [a] [u], spektrogram wąskopasmowy i 
szerokopasmowy, każdy z maximum 5 kHz w osi Y. 

Kształt rezonatora nasady powoduje tłumienie niektórych tonów 

składowych i wzmocnienie innych. Każda samogłoska [i] [a] [u] na rysunku 

ma identyczny ton podstawowy, ale różne brzmienie dzięki procesowi 

tłumienia i wzmacniania. Najsilniejsze tony składowe, wyróżniające się w 

spektrogramie wąskopasmowym, w spektrogramie szerokopasmowym 

tworzą grube linie odzwierciedlające przebieg formantów, tj. regiony 

częstotliwościowe szczególnie wzmacniane przez rezonator. Formanty 

numerujemy: F1, F2, F3 itd. Okazuje się, że pierwsze trzy formanty 

wystarczą, żeby w dźwięku móc rozpoznać rodzaj samogłoski. Czerwone 

linie wyznaczają formanty ustalone automatycznie przez program.   

Szwedzki inżynier i lingwista, Gunnar Fant (1919 – 2009) już w latach 50. 

dokonał przełomowej pracy w matematycznym modelowaniu nasady. Fant 

opracował model typu „source – filter”, przeznaczony do celów analizy 

fonetycznej. Model ten opisany został w publikacji Acoustic Theory of Speech 
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Production (1958). Do ciekawostek należy to, że Fant przy kalkulacjach 

korzystał ze szwedzkiego komputera BESK (Binär Elektronisk Sekvens-

Kalkylator), który na początku lat 50. był najszybszym komputerem świata. 

 

Rysunek 13. Spółgłoska szczelinowa, zwarto-wybuchowa i samogłoska z 
wyrazu <stå>. 

Inaczej niż samogłoski wyglądają spółgłoski przedstawione w 

spektrogramie. Regularne poziome linie, odpowiadające harmonicznym 

samogłosek, istnieją tylko jako wynik drgań wiązadeł głosowych, a więc nie 

ma ich przy artykulacji spółgłosek bezdźwięcznych. Rysunek 13. pokazuje 

najpierw spółgłoskę szczelinową, potem spółgłoskę zwarto-wybuchową 

(obie bezdźwięczne), a na końcu samogłoskę. Szum spowodowany przez 

spółgłoskę szczelinową ma bardzo wysoką częstotliwość, a więc nasz 

spektrogram sięga aż do 10 kHz na osi Y. Ponieważ jest to szum, a nie dźwięk, 

nie widzimy tutaj żadnych harmonicznych, które odpowiadałyby tonom 

składowym. Spółgłoska zwarto-wybuchowa ma dwie fazy: cichą i wybuch. W 

fazie cichej (odpowiadającej zwarciu) dwa artykulatory nakładają się na 

siebie i blokują w ten sposób całkowicie wypływ powietrza wydostającego 

się z płuc. Powietrze zbiera się wówczas za przeszkodą o coraz wyższym 

ciśnieniu. Po nagłym usunięciu przeszkody powietrze gwałtownie wypływa 

przez otwarty kanał, po czym następuje wybuch.  

2.4. Narzędzia do analizy akustycznej 

Rozwój technologii cyfrowej sprawił, że czasochłonnych i skomplikowanych 

kalkulacji wymaganych do analizy fonetycznej można dokonać w każdym 

komputerze. Dotyczy to w szczególności tworzenia spektrogramów z 

pomocą algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT), wymaganego do 

rozdzielenia sinusoidalnych drgań składowych z wielotonu. Na potrzeby 
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ilustracji w tej publikacji używałem programów Wavesurfer i Praat. Oba 

programy są dostępne za darmo na stronach: 

• https://sourceforge.net/projects/wavesurfer/files/ 

• http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

Wavesurfer jest nieco bardziej intuicyjny w obsłudze. Praat natomiast 

pozwala na kompleksowe analizy zaawansowanym użytkownikom.  

2.5. Słuch 

Ludzki słuch potrafi zarejestrować dźwięki o częstotliwościach od 20 Hz do 

20 000 Hz. Wrażliwość słuchu jest jednak zależna od częstotliwości 

dźwięków. Najmniejsza zmiana ciśnień, która jest odczuwalna dla człowieka 

wynosi od około 0,00002 Pa (tj. 2 × 10−5 Pa), aż do 20 Pa, co jest związane z 

dźwiękiem o głośności odczuwalnej jako ból. Kropkowana, prawie 

niewidoczna niebieska linia na rysunku 14. pokazuje wrażliwość ludzkiego 

słuchu na dźwięki o różnych częstotliwościach. 

 

Rysunek 14. Próg słyszalności. 

Zamiast linearnej skali Paskala (powyższy rysunek), bardziej praktyczną 

skalą dla zmian ciśnień akustycznych jest jednostka decybel (dB), która jest 

logarytmiczna i dlatego pokazuje zmiany względne do wielkości odniesienia. 

Skala ta lepiej odzwierciedla zmysły ludzkie, które postrzegają głośność 

dźwięku jako względną zmianę bodźca.   

W celu stworzenia skali logarytmicznej dla ciśnień akustycznych definiujemy 

Sound Pressure Level według wzoru 𝑆𝑃𝐿 = 20 × log
𝑃𝑜𝑏𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑓
, gdzie wielkość 
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odniesienia Pref = 0,00002 Pa jest najmniejszą akustycznie odczuwalną 

zmianą ciśnienia. Poniższa tabela przedstawia SPL dla kilku przykładowych 

ciśnień akustycznych: 

Ciśnienie (Pa) SPL (dB) 
0,00002 0 
0,00005 ~8 
0,0002 20 
0,002 40 
0,02 60 
20 120 

Tabela 1. Sound Pressure Level. 

Odpowiednikiem zmiany ciśnienia, które w skali Pascala jest 

dziesięciokrotnie wyższe niż ciśnienie referencyjne, jest więc zmiana o 20 dB. 

Przeliczenie wykresu (Pa) z rysunku 14. na decybele pozwala nam teraz 

przedstawić próg słyszalności w bardziej wyraźny sposób, nawet dla niskich 

częstotliwości. Na rysunku 15. kropkowana niebieska linia pokazuje próg 

słyszalności, a ciągła – próg po przekroczeniu którego zaczynamy odczuwać 

ból. Warto zanotować, że na omawianym rysunku również oś X ma skalę 

logarytmiczną. 

 

Rysunek 15. Próg słyszalności w decybelach. 

Na obydwu rysunkach widzimy również schematy wykonane czerwoną linią 

kreskową. Przedstawiają one zakres ludzkiej mowy3.   

 
3 Lännergren, s. 87. 
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2.6. Transkrypcja 

2.6.1. Uwagi wstępne 

Przy podawaniu przykładów używamy trzech różnych typów nawiasów, w 

zależności od interpretacji umieszczonych między nimi symboli4.  

• zapis ortograficzny: <…> – w celu podania sposobu opisania 

przyjętego w piśmie, np. <drzwi>. 

• zapis fonologiczny: /…/ – kiedy podajemy fonemy, tj. najmniejsze 

jednostki odróżniające znaczenia, np. /džvi/. 

• zapis fonetyczny: […] – kiedy chcemy opisać właściwą wymowę 

wyrazu z pomocą transkrypcji fonetycznej, np. [ǯv’i]. 

2.6.2. Alfabet IPA 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem transkrybowania dźwięków 

mowy jest Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (International Phonetic 

Alphabet – IPA), który dzięki staraniom International Phonetic Association – 

IPA stale się rozwija5. 

IPA istnieje od 1886 roku, kiedy to zgromadzenie francuskich nauczycieli 

języka angielskiego w Paryżu stworzyło „Dhi Fonètik Tîcerz Asóciécon”, 

organizację, której celem było promowanie wspólnego pisma fonetycznego 

w szkołach. Po upływie roku dołączyli do niej przedstawiciele 12 państw. W 

1897 roku „Dhi Fonètik Tîcerz Asóciécon” zmieniła nazwę na „L’Association 

Phonétique Internationale – International Phonetic Association” i skupiła się 

na zagadnieniach ogólnofonetycznych.  

Już od początku swojego istnienia stowarzyszenie pracowało nad 

stworzeniem wspólnego alfabetu fonetycznego, najpierw dla języka 

angielskiego, francuskiego i niemieckiego, a potem dla coraz większej liczby 

języków. Ważne było to, aby ten sam alfabet mógł być stosowany do 

opisywania wszystkich języków. 

Również od początku swojego istnienia Towarzystwo wydawało i nadal 

wydaje czasopismo poświęcone fonetyce. Początkowo ukazywało się ono w 

języku francuskim, a od 1971 r. wychodzi po angielsku jako Journal of the 

International Phonetic Association.   

 
4  W przykładzie fonologicznym /džvi/ oraz fonetycznym [ǯv’i] korzystam ze 
slawistycznego alfabetu fonetycznego. 
5  Informacja o International Phonetic Association jest dostępna na stronie 
internetowej https://www.internationalphoneticassociation.org/ 
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Pierwotny alfabet IPA, stworzony już w 1899 roku jest pod wieloma 

względami identyczny z dzisiejszym, między innymi z tego powodu, że 

zasady kierujące alfabetem mało się zmieniły. Z zasad tych wynika, iż6: 

• Specjalny znak powinien być używany dla każdego dźwięku, który 

może zmieniać znaczenie w jakimkolwiek języku. 

• Ten sam znak musi być używany dla tego samego dźwięku we 

wszystkich językach. 

• Przy nadawaniu dźwiękowi odpowiedniego znaku w miarę 

możliwości powinien być wykorzystywany alfabet łaciński.  

• Przy definiowaniu dźwięków znaków łacińskich decydujące powinno 

być międzynarodowe zastosowanie ortograficzne danego znaku.  

• Nowe znaki fonetyczne powinny być podobne do starych, 

opisujących zbliżone dźwięki. 

• Przy nadawaniu wartości dźwiękom należy unikać znaków 

diakrytycznych. 

To, że alfabet IPA został stworzony z myślą o opisywaniu niektórych języków 

zachodnioeuropejskich, widać przy stosowaniu alfabetu np. do języka 

polskiego, który cechują skomplikowane grupy spółgłoskowe, 

półsamogłoski, palatalizacja i nazalizacja. Prowadzi to do bardzo 

skomplikowanych opisów zawierających mnóstwo znaków diakrytycznych. 

Dlatego istnieje również szczególny slawistyczny alfabet fonetyczny, którego 

zestaw znaków jest bardziej zbliżony do języków słowiańskich i który 

używany jest częściej w podręcznikach polonistycznych.  

 
6  International Phonetic Association, Handbook of the International Phonetic 
Association (Cambridge 1999), s. 196. 
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Tabela 2. Alfabet IPA z 2015 roku7. 

 
7  IPA Chart, http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart, 

available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. 

Copyright © 2015 International Phonetic Association. 
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2.6.3. Slawistyczny alfabet fonetyczny 

Alfabet ten jest powszechnie używany w badaniach fonetycznych języków 

słowiańskich. Nie istnieje jednak jednolity system obejmujący wszystkie 

kraje słowiańskie, a raczej różne lokalne odmiany bazujące na alfabecie 

łacińskim lub cyrylicy. Jego charakterystyczną cechą jest to, że w 

przeciwieństwie do IPA również spółgłoski zwarto-szczelinowe  

<c dz ć dź cz dż> mają własne pojedyncze znaki. Ponieważ w polonistycznych 

podręcznikach używanych przy pisaniu tego skryptu wykorzystywana jest 

polska odmiana alfabetu slawistycznego, przykłady polskie podawane są 

tutaj za pomocą tego alfabetu. Polskim przykładom podawanym wyjątkowo 

za pomocą IPA towarzyszy osobna informacja (np. „IPA” w nawiasach).    

2.6.4. IPA i slawistyczny alfabet fonetyczny 

Następująca tabela zawiera porównanie niektórych głosek opisanych za 

pomocą alfabetu slawistycznego i IPA. Widać, że szczególnie transkrypcja 

głosek zwarto-szczelinowych jest bardziej skomplikowana przy używaniu 

alfabetu IPA. 

Slaw. [s] [z] [ʒ] [c] [ž] [š] [ǯ] [č] [ź] [ś] [ʒ́] [ć] [ń] [i̯] [ǵ] [ḱ] [χ] [u̯] [u ̯ ] [e] [y] 

IPA [s] [z] [ʣ] [ʦ] [ʒ] [ʃ] [ʤ] [ʧ] [ʑ] [ɕ] [ʥ] [ʨ] [ɲ] [j] [ɉ] [c] [x] [w] [w ] [ɛ] [ɨ] 

Tabela 3. Porównanie głosek opisanych za pomocą alfabetu slawistycznego 
oraz IPA. 

  



 

 

  



 

3. SYSTEM SAMOGŁOSKOWY 

3.1. Wstęp 

Nazwa samogłoska wskazuje na to, że dana głoska jest w stanie sama 

stworzyć sylabę, w przeciwieństwie do spółgłoski, która tworzy sylabę 

razem z samogłoską. Jeśli chodzi o właściwości artykulacyjne, to wszystkim 

samogłoskom towarzyszy ton krtaniowy, powstający przez drgania wiązadeł 

głosowych. W dodatku przy artykulacji samogłosek nie ma w jamie ustnej 

zapory, która by chociaż częściowo zablokowała swobodny przepływ 

powietrza. Akustycznie samogłoski są wielotonami. 

System samogłoskowy przyjęty przez IPA został stworzony na podstawie 

opracowania An English Pronouncing Dictionary Daniela Jonesa z 1917 roku. 

Definiuje on tzw. czworobok samogłoskowy, który ilustruje położenie języka 

w jamie ustnej.  

 

Rysunek 16. Czworobok samogłoskowy według IPA. 

System samogłoskowy IPA przedstawiony na powyższym rysunku 16. 

wymaga wyjaśnienia. W rogach czworoboku znajdują się samogłoski będące 

wynikiem najbardziej skrajnych pozycji języka: skrajnie przednia i wysoka 

(zamknięta) – [i], skrajnie przednia i niska (otwarta) – [a], skrajnie tylna i 

wysoka [u], skrajnie tylna i niska [ɑ]. Samogłoski większości języków 

występują jednak nie w pozycjach skrajnych, ale w pozycjach między nimi. 

System samogłoskowy IPA zawiera więc jeszcze cztery samogłoski 

pośrednie, mianowicie: przednia półprzymknięta – [e], przednia półotwarta 

– [ɛ], tylna półprzymknięta – [o], tylna półotwarta – [ɔ]. Wymienione 

samogłoski [a i u ɑ e ɛ o ɔ] nazywamy samogłoskami kardynalnymi 

podstawowymi. Nie tylko położenie języka ma znaczenie dla artykulacji 

samogłosek, ale również zaokrąglenie warg. Przy każdej pozycji języka 

możemy nieco zmienić barwę dźwięku przez kształt warg. Ze względów 
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anatomicznych spłaszczone wargi są bardziej naturalne przy wymowie 

przednich samogłosek [i e ɛ], zaś zaokrąglone wargi przy tylnych 

samogłoskach. Zaokrąglone samogłoski [u o ɔ] wymawiają się zatem bardziej 

naturalnie niż ich spłaszczone tylne odpowiedniki [ɯ ɣ ʌ]8. Ilustracja IPA 

pokazuje możliwość zaokrąglenia przez podawanie samogłoski w parach: 

spłaszczona samogłoska po lewej stronie i zaokrąglona po prawej. Wliczając 

samogłoski centralne, otrzymujemy dziesięć dodatkowych samogłosek 

kardynalnych wtórnych [y ø œ Œ ɨ ʉ ɯ ɣ ʌ ɒ]. Warta odnotowania jest także 

samogłoska ‘schwa’ z symbolem [ə], która oznacza całkowicie neutralną 

artykulację z lekko otwartymi ustami i z językiem w pozycji swobodnej.  

Ponieważ mowy ludzkiej nie można wcisnąć do tak ścisłej struktury jak 

samogłoski kardynalne, system IPA również opisuje sposób dla oznaczenia 

odchyleń. Mogą to być np. różne symbole diakrytyczne lub 

suprasegmentalne, oznaczające bardziej przednią lub tylną artykulację, 

dodatkową artykulację nosową, dłuższy czas wymawiania głoski, zmianę 

intonacji itd. 

3.2. Samogłoski w spektrogramie 

Spójrzmy ponownie na spektrogram samogłosek [i a u] widoczny na rysunku 

17., biorąc pod uwagę miejsce artykulacji, tym razem z pierwszymi 

formantami wyznaczonymi oddzielnymi liniami. Widzimy teraz, iż pierwszy 

formant F1 odzwierciedla pionowe położenie języka w taki sposób, że im 

wyższy F1, tym niższe położenie. Zamknięte samogłoski mają więc niską 

częstotliwość formantu F1, a otwarte – wysoką. Formant F2 natomiast 

odpowiada położeniu języka w kierunku horyzontalnym. Im bardziej 

przednie są samogłoski, tym wyższy jest F2. Samogłoska [i] ma więc wysoki 

formant F2, a samogłoska [u] – niski. 

 
8 International Phonetic Association, Handbook…, s. 11-13. 
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Rysunek 17. Formanty i miejsca artykulacji. 

3.3. Samogłoski języka polskiego 

Język polski zawiera w sumie sześć samogłosek ustnych <i y e a o u> dających 

się łatwo przedstawić za pomocą schematu, który jest uproszczony w 

porównaniu z IPA, mianowicie w trójkącie samogłoskowym: 

 

Rysunek 18. Polski trójkąt samogłoskowy (schemat). 

Trójkąt samogłoskowy, tak jak czworobok, zawiera informacje o położeniu 

języka. Zależnie od podnoszącej się części języka (przedniej, środkowej lub 

tylnej) i jego poziomu na osi pionowej tworzy się różne dźwięki. W trójkącie 

na rysunku 18. wykorzystane zostały znaki IPA dla polskich samogłosek 

ustnych. W polskim systemie samogłoskowym istnieje dodatkowo nosowy 

odpowiednik dla każdej samogłoski ustnej. Samogłoski nosowe cechują się 

rezonansem nosowym, będąc wynikiem powietrza częściowo 

F1 F1 

F2 
F2 

F1 

F2 

i ɨ 

ɛ 

a 

ɔ 

u 
przednia tylna 

wysoka / wąska / zamknięta 

średnia 

niska / szeroka / otwarta 

położenie 

języka 

wznoszenie się przodu lub tyłu języka 

artykulacja 

[ɨ] = <y> 

[ɛ] = <e> 

[ɔ]          = <o> 
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wydzielającego się przez jamę nosową, np. <tą> piszemy fonetycznie z IPA 

[tɔ w ]. Problem samogłosek nosowych jest obszernie przeanalizowany w 

podręcznikach fonetyki języka polskiego9. W skrócie można powiedzieć, że 

samogłoski nosowe nie są już zaliczane do polskich fonemów, ale realizują 

się raczej asynchronicznie, jako dwugłoski składające się z samogłoski i 

spółgłoski ze składnikiem nosowym.  

3.4. Samogłoski języka szwedzkiego 

Standardowy szwedzki system samogłoskowy jest bardziej skomplikowany 

niż polski i bogactwo dźwięków samogłoskowych jest w początkowej fazie 

wielkim wyzwaniem dla Polaków uczących się języka szwedzkiego.  

Na pierwszy rzut oka system samogłoskowy posiada tylko dziewięć 

fonemów /i y e ɛ ø a u ʉ o/, odpowiadających literom <i y e ä ö a o u å>. W 

języku szwedzkim istnieje jednak więcej głosek. Dla odzwierciedlenia 

wymiarów artykulacji potrzebny jest wyżej wymieniony czworobok 

samogłoskowy z samogłoskami kardynalnymi [i u a ɑ] w rogach: 

 

Rysunek 19. Szwedzki system samogłoskowy. 

W czworoboku samogłoskowym systemu szwedzkiego niektóre samogłoski 

są przedstawione za pomocą czerwonego koloru. Samogłoski te są 

zaokrąglone, co znaczy, że przy wymowie wargi formują okrągły otwór, 

przez który wydostaje się powietrze. Jest oczywiste, że dla każdej 

zaokrąglonej samogłoski przedniej istnieje spłaszczony odpowiednik. 

 
9 Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka 
polskiego (Warszawa 2000), s. 61. 
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Samogłoski te występują więc w parach, np. [i] / [y], gdzie [i] jest 

spłaszczona. Głoska [y] różni się od [i] tylko pod tym względem, że przy jej 

wymowie wargi są zaokrąglone.  

Ponieważ system fonetyczny języka szwedzkiego rozróżnia krótkie i długie 

głoski, musimy jeszcze brać pod uwagę iloczas samogłoskowy. Oznacza to, że 

zestawiamy ze sobą samogłoski długie i krótkie, które często różnią się nie 

tylko iloczasem, ale również barwą.  To, że niektóre dźwięki samogłoskowe 

istnieją tylko jako krótkie, a inne tylko jako długie, trzeba brać pod uwagę 

przy uczeniu się systemu samogłoskowego. 

Głoska Długa 
samogłoska 

Krótka 
samogłoska 

Ortografia10 

[i] [viːs]  vis ‘mądry’ 
[ɪ]  [vɪsː] viss ‘niejaki’ 
[y] [byː]  by ‘wioska’ 
[ʏ]  [bʏtː] bytt ‘zmieniony’ 
[e] [reːn]  ren ‘czysty’ 
[ɛ] [rɛːt] [rɛtː] rät ’prosty’ rätt 

‘dobrze’ 
[ø] [røːk]  rök ’dym’ 

[œ] 
 [ɕœtː] kött ’mięso’ 
[fœːr]11 [fœrː] för ‘dla’ förr 

‘dawno’ 
[æ]12 [ɕæːr] [ɕærː] kär 

‘zakochany’ 
kärr 
’bagno’ 

[a]  [matː] matt ‘wyczerpany’ 
[ɑ] [mɑːt]  mat ‘jedzenie’ 
[o] [hoːl]  hål ’dziura’ 
[ɔ]  [hɔlː] håll ‘kolka’ 
[u] [buːd]  bod ‘szopa’ 
[ʊ]  [bʊtː] bott ‘mieszkał’ 
[ʉ] [fʉːl]  ful ‘brzydki’ 
[ɵ]  [fɵlː] full ‘pełny’ 

Tabela 4. Długie i krótkie samogłoski. 

Znak [ː] używany w tabeli według IPA oznacza, że wymowa poprzedzająca 

głoski jest przedłużona. W języku szwedzkim czas trwania wymowy długiej 

 
10  Podane tłumaczenia nie są wyczerpujące, niektóre wyrazy mogą mieć wiele 
znaczeń.  
11 [œː] istnieje tylko przed /r/. 
12 [æ] i [æː] istnieje tylko przed /r/. 
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głoski jest około dwa razy dłuższy niż krótkiej. Więcej o tym w rozdziale 7., 

„Prozodia”.  

Kilka uwag o artykulacji 

• Szwedzkie <y> vs polskie <y>: Trzeba pamiętać, że artykulacja 

polskiej głoski [ɨ], środkowej i spłaszczonej, bardzo się różni od 

artykulacji [y]. W celu wypowiedzenia [y], tj. odpowiednika 

szwedzkiej litery <y>, trzeba zaczynać od [i], a potem zaokrąglać 

wargi na zewnątrz. Powstający dźwięk odpowiada głosce [y]. 

Artykulacja jest widoczna na zdjęciu 1., po prawej stronie. 

• Głoska [e]: W języku szwedzkim fonem /e/ realizowany jest głównie 

przez głoskę [e], która jest inna niż głoska [ɛ] odpowiadająca 

polskiemu fonemowi /e/. Głoska [e] znajduje się pomiędzy głoskami 

[ɛ] i [i] i można ją wymówić przez lekkie podniesienie przodu języka 

z pozycji wymowy [ɛ] (tj. polskie <e>) z jednoczesnym napięciem 

języka.  

• Głoski [æ] i [œ]: Fonem /ɛ/ występujący przed /r/ wymawia się nie 

jako [ɛ], ale [æ], tj. z nieco niższym położeniem języka. To samo 

dotyczy fonemu/ø/, który przed /r/ nie wymawia się [ø] ale [œ]. Jest 

to zaokrąglony odpowiednik [ɛ].  

• Głoska [ʉ̟]: Według tabeli IPA głoska [ʉ] jest zaokrąglonym 

odpowiednikiem głoski [ɨ]. Różnica między [ʉ̟] i [ʉ] polega na tym, że 

[ʉ̟] jest trochę bardziej przednia; ponadto [ʉ̟] nie jest zaokrąglona na 

zewnątrz, ale z wargami cofniętymi i przylegającymi do zębów. 

Zatem żeby artykułować [ʉ̟] można zaczynać od głoski [ɨ], tj. 

polskiego <y>, a potem zaokrąglić wargi jak na zdjęciu po lewej. Dla 

uproszczenia w tym skrypcie (podobnie jak w wielu innych 

podręcznikach) dla oznaczenia głoski [ʉ̟] używany będzie znak [ʉ]. 

• Szwedzka litera <o>: Wiele nieporozumień powoduje fakt, iż 

szwedzka litera <o> w większości przypadków powinna być 

wymawiana jako [u], tj., jako polska litera <u>. Głoski [o] lub [ɔ] 

natomiast oznaczamy najczęściej jako <å>. 

• Występowanie dwóch samogłosek obok siebie nazywane jest hiatus. 

Z wyjątkiem nielicznych zapożyczeń samogłoski te wymawiamy 

oddzielnie, jak monoftongi. Przykłady:   

period [pʰærɪˈuːd]  

oerhörd [ˈuːærˌhœːɖ]  
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Zdjęcie 1. Różnica zaokrąglenia przy artykulacji [ʉ̟] (lewa) i [y] (prawa). 

3.5. Ćwiczenia szwedzkich samogłosek 

Fonemy i litery obok przykładowych wyrazów z akcentem na pierwszej 

sylabie. 

Fonem Litery Długa samogłoska –  
krótka spółgłoska 

Krótka samogłoska –  
długa spółgłoska 

/a/ a 
[ɑː] [a] 

tal, tak, bar, hat, svar tall, tack, barr, hatt, svart 

/o/ å o 
[oː] [ɔ] 

trål, bår, låt, kår, drog  troll, borr, lott, korv, skånsk 

/u/ o 
[uː] [ʊ] 

mos, rot, fot, blod, tror ost, rott, fort, rodd, skodd 

/ʉ/ u 
[ʉ̟ː] [ɵ] 

kul, ruta, bus, sju, sur kulle, rutt, buss, fusk, surr 

/i/ i 
[iː] [ɪ] 

vit, vila, Stina, isen, smita 
vitt, villa, stinna, hissen, 

smitta 

/y/ y 
[yː] [ʏ] 

ryka, styra, sky, flyta rycka, styrt, skygg, flytta 

/e/ e 
[eː] [ɛ] lub [e̟] 

het, men, vek, rep, hel hett, men, veck, hellre 

/ø/ ö 

[øː] [œ] 
höga, röd, skön, lös högg, rött, sjön, löss 

[œː] lub [ɶː] [œ] lub [ɶ] 
föra, bör, hörn, dör förra, börja, törs, först, dörr 

/ɛ/ ä 

[ɛː] [ɛ] 
väg, skäl, läka, väta, läst vägg, skäll, läcka, väska 

[æː] [æ] 

lära, värld, kära, färd, hjärna 
färg, värst, kärra, färsk, 

hjärta 
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Przykładowe wyrazy z akcentem na innych sylabach niż pierwsza: 

Długa samogłoska –  
krótka spółgłoska 

Krótka samogłoska –  
długa spółgłoska 

/a/ 
banan, fasan, vital, garage, amalgam  författare, gitarr, polack 

/o/ 
radon, förlåt, förstå, telefon barock, behållare, förstås 

/u/ 
miljon, historia, kontor, station, 
illusion 

betrodd, bebodd 

/ʉ/ 
berusad, faktura, beskjuta kastrull, patrull 

/i/ 
beskriva, polis, matematik, politik, 
fotografi  

minister, kommunist, kapitalist 

/y/ 
betyg, parfym, martyr betydde, förtryck 

/e/ 
gemensam, universitet, diskutera, 
fakturera 

ordentlig, beredd, skribent, 
november, omelett, element, 
dialekt 

/ø/ 
bemöta, föröda, frisör, chaufför, 
förhöra, direktör  

förödd 

/ɛ/ 
förrädare, beräkning, gevär, 
komplementär 

berätta, förlänga, förtjänst 

 

  



 

4. SYSTEM SPÓŁGŁOSKOWY 

4.1. Wstęp 

Spółgłoski są pod względem funkcyjnym niesylabiczne – nie potrafią 

samodzielnie, tj. bez dźwięku samogłoskowego, tworzyć sylaby. Fonetycznie 

spółgłoski powstają wtedy, kiedy powietrze nie ma swobodnego przepływu 

przez nasadę. Gdzieś po drodze następuje zwarcie, które utrudnia lub 

całkowicie blokuje jego strumień. Spółgłoski można więc klasyfikować 

według miejsca gdzie znajduje się zwarcie oraz sposobu stworzenia zwarcia; 

mówimy o miejscu i sposobie artykulacji. 

Miejsca artykulacji (szwedzkie terminy w nawiasach): 

• dwuwargowe (bilabial): głoska tworzona jest tylko przy pomocy 

dwóch warg, bez udziału innych narządów artykulacyjnych 

• wargowo-zębowe (labiodental): głoska powstaje przy artykulacji 

między górnymi zębami a dolną wargą 

• zębowe (dental): głoska powstaje między przodem języka a zębami 

• dziąsłowe (alveolar): przednia część języka zbliża się do środkowych 

lub tylnych dziąseł 

• retrofleksyjne (retroflex): język wygina się do góry i jego spód zbliża 

się do tylnych dziąseł 

• palatalne (palatal): środek języka zbliża się do podniebienia 

twardego 

• welarne (velar): tył języka zbliża się do podniebienia miękkiego 

• uwularne (uvular): tył języka zbliża się do języczka 

• krtaniowe (glottal/laryngal): zwarto-wybuchowe lub szczelinowe 

głoski stworzone przez wiązadła głosowe, które są zamknięte lub 

zbliżone do siebie w takiej odległości, że powietrze wydostające się 

przez szparę głośni powoduje szmer a nie fonację  

Sposoby artykulacji: 

• zwarto-wybuchowe (klusil): wymowa tych spółgłosek składa się z 

dwóch faz: najpierw faza cicha, kiedy przepływ powietrza jest 

zablokowany przez narządy mowy (wargi, język), a potem faza 

wybuchowa, która nastąpi po rozwarciu blokady 

• nosowe (nasal): przy wymowie nosowych spółgłosek występuje 

całkowite zwarcie w jamie ustnej; opuszczone podniebienie miękkie 

jednak pozwala na swobodny przepływ powietrza przez jamę 

nosową 
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• drżące (tremulant): strumień powietrza powoduje wibracje 

ruchomego narządu artykulacji w nasadzie, np. koniec języka uderza 

o dziąsła 

• szczelinowe (frikativ): strumień powietrza wyciska się przez zaporę 

częściową, wąską szczelinę stworzoną między dwoma narządami 

artykulacji; tarcie wyciskającego się powietrza o ściany zapory 

powoduje szmer 

• zwarto-szczelinowe (afrikativ): podobnie jak w przypadku zwarto-

wybuchowego składa się z dwóch faz, z tymi wyjątkami, że zwarcie 

trwa krócej i cechuje się słabszym napięciem; rozwarcie i przejście 

do fazy szczelinowej ma charakter łagodny 

• aproksymanty (approximant): narządy artykulacyjne są zbliżone do 

siebie, ale nie wystarczająco, żeby stworzyć typowy dla spółgłosek 

szczelinowych szmer; po polsku często używa się terminu 

półsamogłoski 

• boczne (lateral): spółgłoski stworzone przez zwarcie w środku jamy 

ustnej i z jednoczesnym przepływem powietrza bokami języka; mogą 

mieć charakter półsamogłoskowy (aproksymant) lub szczelinowy 

Spółgłoski zwarte można jeszcze podzielić na spółgłoski typu fortis (silne) i 

lenis (słabe), gdzie pierwsze (przykłady: p, t, k) wymawiamy z większym 

naciskiem niż drugie (przykłady: b, d, g). 

4.2. Spółgłoski języka polskiego 

Poniższa uproszczona tabela 5. przedstawia system spółgłoskowy języka 

polskiego przy wykorzystaniu slawistycznego alfabetu fonetycznego. 

Trzeba podkreślić, że opis polskiego systemu spółgłoskowego nie zawiera 

dodatkowych cech artykulacyjnych, takich jak zmiękczenie, powstające 

przez nieco spóźnione podniesienie środkowej części języka w kierunku 

podniebienia twardego, np. w wyrazie [m´i̯asto]. Ten opis nie zawiera 

również cech związanych z ubezdźwięcznieniem spółgłosek sonornych, 

takich jak np. [l̦śńõncy]; nie zawiera też informacji o udziąsłowieniu głosek 

w wyrazach takich jak np. [ṭšeba]. 



 

 
Miejsce artykulacji → 

Wargowe Przedniojęzykowe  Środkowojęzykowe Tylno-
językowe 

 
Sposób artykulacji ↓ 

Dwuwargowe Wargowo-
zębowe 

Zębowe Dziąsłowe Prepalatalne Postpalatalne  

S
p

ó
ł-

g
ło

sk
i 

Zwarte b p  d t    g´ k´ g k 
Zwarto-szczelinowe   ʒ c  ǯ č ʒ́ ć   
Szczelinowe  v f  z s  ž š ź ś  ɣ х 

S
p

ó
łg

ło
sk

i 
p

ó
ło

tw
a

rte
 

Nosowe m   n   ń  ŋ 
Drżące    r    
Boczne    l    
Półsamogłoskowe 
ustne 

    i̯  u̯ 

Tabela 5. Uproszczone przedstawienie polskiego systemu spółgłoskowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Dwuwargowe Wargowo-
zębowe 

Zębowe Dziąsłowe Retrofleksyjne Prepalatalne 
/palatalne 

Welarne (tylno-
językowe) 

Krtaniowe 
(Glottalne) 

Zwarte ph, p, b  th, t, d  ʈ ɖ  kh, k, g  
Nosowe m  n  ɳ  ŋ  
Szczelinowe  f, v s  ʂ ɕ   ʝ ɧ h 
Drżące    r     
Boczne   l  ɭ    
Aproksymanty      j   
Tabela 6. Spółgłoski języka szwedzkiego. 
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4.3. Spółgłoski języka szwedzkiego 

W porównaniu z systemem spółgłoskowym języka polskiego, szwedzki 

system spółgłoskowy typu rikssvenska jest w miarę prosty. System ten jest 

przedstawiony w tabeli 6. 

Kilka uwag o artykulacji: 

• Bezdźwięczną głoskę [ɕ] piszemy na kilka różnych sposobów – 

głównie jako <tj>, więc Szwedzi mówią o niej „tje-ljud”. Wymawia się 

ją jak polską głoskę [ś]. 

• Bezdźwięczna głoska [ɧ] jest unikalna dla języka szwedzkiego i 

cechuje się jednoczesną artykulacją [x] i [ʃ] (odpowiadająca polskiej 

głosce [š]), włącznie z dodatkowym silnym komponentem 

wargowym, który powoduje znamienny gwiżdżący szum. W 

północnych dialektach języka szwedzkiego [ɧ] wymawia się jednak 

jako [ʃ], co może ułatwiać sytuację Polakom. Głoska [ɧ] jest z 

powodów historycznych ortograficznie realizowana na kilka różnych 

sposobów; jeden z nich to <sj>, więc Szwedzi nazywają ją dźwiękiem 

„sje-ljud”. 

• Głoska [ŋ] powstaje z kombinacji ortograficznej <ng>; np. <lång> 

(’długi’) wymawiamy jako [ˈlɔŋː]. Kiedy <n> występuje przed <k>  

(tj. [k]) przyjmuje miejsce artykulacji od [k] i wymawia się [ŋ], np. w 

wyrazie [ˈbaŋːk], tj. <bank>. 

• Szwedzkie spółgłoski nie są ubezdźwięcznione w wygłosie, np. polski 

wyraz <róg> wymawia się [ruk] (tj. z bezdźwięczną głoską [k] 

zamiast dźwięcznej [g]). Nie ma jednak tego rodzaju 

ubezdźwięcznienia w języku szwedzkim.  Przykładowe wyrazy 

<trygg> (‘bezpieczny’) i <tryck> (‘druk’) wymawiamy więc [ˈtʰrʏgː] i 

[ˈtʰrʏkː]. Szczególnie skomplikowana jest wymowa głoski [ŋ] w 

wygłosie, ponieważ u Polaków powstaje komponent [k], który jest 

wynikiem zautomatyzowanego procesu ubezdźwięcznienia, np. 

wyraz <tung> (‘ciężki’) wymawiamy [ˈtʰɵŋː], a nie błędnie jako 

*[ˈtʰɵŋk].  

• Głoskom [j] oraz [ʝ] odpowiada fonem /j/, z tą różnicą, że [ʝ] (zbliżona 

do polskiej szczelinowej dźwięcznej głoski [ź]) najczęściej powstaje 

w nagłosie w emocjonalnie akcentowanych wyrazach.    

W pisowni języka szwedzkiego z powodów historycznych często realizujemy 

tę samą głoskę na kilka różnych sposobów, zależnie od wyrazu, w którym 

występuje. Znaczy to, iż trzeba poświęcać szczególną uwagę ortografii. 

Więcej o tym w osobnym rozdziale poświęconym temu zagadnieniu. 
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Długie i krótkie spółgłoski   

W rozdziale na temat prozodii omówione zostanie znaczenie iloczasu dla 

wyrazu szwedzkiego. Długie spółgłoski tworzymy przez przedłużenie czasu 

trwania spółgłoski, co przy spółgłoskach zwartych dokonuje się przez 

przedłużenie fazy cichej. Poniższe spektrogramy przedstawiają kontrasty 

między wyrazami [ˈviːt] / [ˈvɪtː] i [ˈviːs] / [ˈvɪsː]. Widać różnice w czasie 

trwania akcentowanych głosek. 

 

Rysunek 20. Znaczenie iloczasu. 

Proces aspiracji: 

W języku szwedzkim spółgłoski zwarte bezdźwięczne (tj. /p t k/), 

występujące przed głoską dźwięczną w nagłosie akcentowanej sylaby 

wyrazu, wymawia się z tak zwaną aspiracją, czyli z przydechem. W trakcie 

artykulacji spółgłoski zwartej wiązadła głosowe są otwarte, co pozwala na 

napływ powietrza do utworzonej blokady. Czas, który trwa od momentu 

wybuchu do rozpoczęcia drgań wiązadeł głosowych nazywamy VOT  

(Voice Onset Time, czas rozpoczęcia dźwięczności, po szwedzku 

stämtonsinsättningstid). Przy wymowie bezdźwięcznych spółgłosek czas 

VOT jest pozytywny. Negatywny czas VOT znaczy, że wiązadła głosowe 

zaczynają drgać już przed rozwarciem blokady spółgłoski zwartej; w ten 

sposób powstają spółgłoski dźwięczne. 

Spółgłoski zwarte /p t k/, występujące bezpośrednio po /s/, nie są 

wymawiane z aspiracją. Więcej o tym w rozdziale 5.4.  

W poniższym spektrogramie widzimy dwa przykłady VOT – nagłosy przy 

wymowie polskiego wyrazu <tempo> i szwedzkiego wyrazu <timme>  

(pol. ‘godzina’). Szum aspiracji między wybuchem i samogłoską jest 

wyznaczony w obu przykładach.  
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Rysunek 21. Sylaby [tɛ] i [thɪ] – polski i szwedzki przykład. 

Jak widać na rysunku 21. różnica czasu VOT jest znacząca. Proces aspiracji u 

większości Szwedów zachodzi automatycznie, bez świadomej kontroli. Może 

on jednak mieć wpływ na zrozumienie znaczenia wymawianego wyrazu.  

4.4. Ćwiczenia szwedzkich spółgłosek 

4.4.1. Spółgłoski zwarte 

Spółgłoski dwuwargowe 

Dwuwargowe bezdźwięczne: <p> /p/  
[ph] par, person, prata, plätt 
[p] spara, spel, läspa, spratt, split, såpa 
[pː] lapp, flipper, toppen, soppa  
Dwuwargowe dźwięczne: <b> /b/ 
[b] bädd, bada, stab, bit, bris 
[bː] labb, stubbe, ribba, ebb, snabbare 
Kontrasty /p/ – /b/    
lapp – labb, lappar – labbar, pussar – bussar, bil – pil, pli – bli 
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Spółgłoski przedniojęzykowe-zębowe 

Przedniojęzykowe-zębowe bezdźwięczne: <t> /t/  
[th] tala, tåla, träta, tundra, vital   
[t] stal, låta, vite, visste, leta 
[tː] Lotta, vitt, satte 
Przedniojęzykowe-zębowe dźwięczne: <d> /d/ 
[d] råd, dag, vida, leda, dundra, dröja 
[dː] sedd, vidder, förödd   
Kontrasty /t/ – /d/    
låta – låda, sed – ved, rättare – räddare, sätt – sedd, tålig – dålig, trivas – 
drivas   

 

Spółgłoski tylnojęzykowe 

Tylnojęzykowe bezdźwięczne: <k> /k/  
[kh] katt, knallar, klämma, kratta, kåk 
[k] skatt, läka, läskar, skratta, vik 
[kː] läcka, tråckla, viktig, tack, backe 
Tylnojęzykowe dźwięczne: <g> /g/ 
[g] trägna, gå, vig, gnata, glada, väg 
[gː] lägga, bagge, vägg, ragla 
Kontrasty /k/ – /g/    
kräva – gräva, saka – saga, kala – gala, stuka – stuga, muck – mugg  

 

4.4.2.   Spółgłoski nosowe 

Dwuwargowe: <m> /m/  
[m] mulen, små, dam, gamar, härma  
[mː] rum, rummen, ramla, hämma  
Przedniojęzykowe-zębowe: <n> /n/ 
[n] ny, snö, runa, svinet, knöl  
[nː] panna, svinnet, rönn, landa, vänlig   
Tylnojęzykowe: <ng> /ŋ/ 
[ŋː] unga, ugn, ringde, svänger, tång, tyngd 
Kontrasty /m/ – /n/ – /ŋ/     
rimma – rinna – ringa, stimma – stinna – stinga, hemma – henna – hänga, 
tum – tunn – tung    
stämde – stängde, som – sång, slem – släng, lampa – landa, kamma – kanna   
Lima – lina, mysa – nysa, kram – kran, råma – råna  
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4.4.3. Spółgłoski szczelinowe 

Wargowo-zębowe bezdźwięczne: <f> /f/  
[f] filen, flera, framåt, fula, flyga   
[fː] paff, räfsa, kaffe, saft  
Wargowo-zębowe dźwięczne: <v> /v/ 
[v] liv, vila, vrå, arv, haveri, veva 
[vː] Stövel 
Przedniojęzykowo-zębowe bezdźwięczne: <s> /s/ 
[s] sal, stal, sval, visa, laser, måsar  
[sː] kassa, lista, mossa  
Środkowojęzykowe bezdźwięczne: /ɕ/ 
[ɕ] tjugo, kärra, Kina, check, tjöt  
Tylnojęzykowe bezdźwięczne: /ɧ/ 
[ɧ] stjärna, skylla, sköta, schack, sjutton  
[ɧː] / [ʂː] dusch, äsch 
Krtaniowe bezdźwięczne: <h> /h/ 
[h] hej, hallon, behålla, hämta 
Kontrasty /f/ – /v/      
golf – golv, fara – vara, fin – vin    
Kontrasty /s/ – /ɕ/ – /ɧ/ 
sända – kända – skända, sina – Kina – skina, sära – kära – skära    
Kontrasty /j/ – /ɕ/ – /ɧ/ – /h/ 
gälla – källa – skälla – hälla, göra – köra – sköra – höra, gjuta – tjuta – skjuta 
– huta     

 

4.4.4. Spółgłoski drżące i aproksymanty 

Drżące: <r> /r/  
[r] rund, fara, kär, riva, föra 
[rː] förra, kärr, kurd, torrast 
Aproksymant boczny: <l> /l/ 
[l] liv, luta, sula, svala, sil, tal  
[lː] sill, svalla, svälta, tall  
Aproksymant srodkowo-językowy: <j> /j/ 
[j] / [ʝ] ja, jul, gissa, fälg, gök  
[jː] haj, hej, säger, röja 
Kontrasty /r/ – /l/ – /j/     
räcka – läcka – gäcka, rök – lök – gök   

 

 

 



 

  



 

5. FONOLOGIA 

5.1. Wstęp 

Z wcześniejszych rozdziałów wiemy już, że fonetyka jest nauką o dźwiękach 

ludzkiej mowy. Zakres tej nauki obejmuje charakteryzowanie i opisywanie 

właściwości konkretnych, zmysłowo postrzegalnych zjawisk języka 

mówionego, takich jak cechy artykulacyjne, akustyczne lub audytywne. 

Fonologia natomiast jest nauką o systemie językowym danego języka. 

Interesująca z fonologicznego punktu widzenia jest funkcja, którą dźwięki 

mowy pełnią w języku oraz relacje między dźwiękami. 

Fonologia jest nauką bardzo obszerną, dlatego w tym rozdziale poruszone 

zostaną tylko wybrane zagadnienia z nią związane. Omówiona zostanie 

teoria konieczna dla zrozumienia pojęcia fonemu oraz możliwości 

kombinatoryczne fonemu (fonotaktyka). Jako pogłębiony opis fonologii 

języka szwedzkiego na tle współczesnych naukowych teorii fonologicznych 

polecam The Phonology of Swedish Tomasa Riada z 2014 roku.  

5.2. Fonemy i alofony 

W centrum uwagi fonetyki znajduje się głoska, czyli najmniejszy element 

języka mówionego, zbiór wszystkich cech (artykulacyjnych, akustycznych) 

charakterystycznych dla konkretnego dźwięku mowy. Ze strony 

fonologicznej natomiast interesuje nas fonem, tj. najmniejszy element 

rozróżniający znaczenia w abstrakcyjnym systemie języka. Jako przykłady 

fonemów bierzemy wyrazy <szal> i <żal>, które z pomocą slawistycznego 

alfabetu fonetycznego piszemy [šal] i [žal]. Wyraz, który powstaje w wyniku 

wymiany [š] na [ž] w nagłosie ma inne znaczenie, a więc możemy 

wnioskować, że głoski [š] i [ž] są związane z różnymi fonemami w języku 

polskim. Przykładowe wyrazy zapisujemy fonemicznie używając ukośników: 

/šal/ i /žal/. 

Pojęcie fonem można porównać z morfemem, który jest najmniejszym 

elementem noszącym ze sobą znaczenie w wyrazie. 

 Przykład: dom-k-u (dom: morfem leksykalny – k: morfem słowotwórczy 

– u: morfem fleksyjny)  

W języku mówionym fonemy reprezentowane są przez realnie istniejące 

głoski, których artykulacja zależy od kontekstu, tj. od innych głosek w 

otoczeniu lub od charakterystycznego dla mówcy sposobu artykulacji. Te 

warianty nazywają się alofonami fonemu. Przykładowym alofonem z języka 
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polskiego jest zmiękczony wariant [p’]13 z fonemu /p/ w wyrazach takich jak 

/pi̯asek/ i /pisać/. 

5.3. Fonemy i ich cechy dystynktywne 

Fonologia wprowadza nieco inną terminologię przy opisie fonemów niż 

dotychczas używany podział na miejsce i sposób artykulacji głoski. 

Terminologia ta jest odpowiednia dla opisywania właściwości 

artykulacyjnych głosek, ale mniej skuteczna w przypadku analizy ich 

wspólnych relacji w wypowiedzi. 

Głoski można więc jeszcze klasyfikować według dodatkowych kategorii, 

takich jak: 

• Sonorne (sonoranter): Powietrze przepływające przez drgające 

wiązadła głosowe nie spotyka oporu, tak jak ma to miejsce w 

przypadku spółgłosek zwartych lub szczelinowych (przeciwieństwo: 

obstruent); w języku szwedzkim: m, n, ŋ, r, l + samogłoski. 

• Sybilanty (sibilanter): Spółgłoski syczące, charakteryzują się 

poświstem, który powstaje, kiedy powietrze przy wymowie pewnych 

spółgłosek szczelinowych spotyka zęby (sibilant): s, ɕ, ɧ. 

• Kontynuanty (kontinuerliga): Powietrze ma możliwość przepływu 

przez jamę ustną: f, s, ɕ, ɧ, h, j, v, r, l + samogłoski. 

• Płynne (likvidor): Zaliczające się do aproksymantów; przez 

częściową zaporę stworzoną przez język sprawiają wrażenie 

długotrwałych: l, r. 

• Koronalne (koronala): Spółgłoski artykułowane przodem języka: t, d, 

n, s, l, r. 

Włączając również wcześniej używane kategorie, można teraz definiować 

każdy fonem przez wskazanie obecności (+) lub nieobecności (-) pewnej 

właściwości, np. w przypadku szwedzkich fonemów /s/ i /g/: 

/s/:  [+spółgłoska] [-sonorna] [+koronalna] [+sybilant] [-dźwięczna] [-nosowa] [+zębowa] 

/g/:  [+spółgłoska] [-sonorna] [-kontynuant] [+dźwięczna] [-nosowa] [-przedniojęzykowa] 

Przy artykulacji /g/ w języku szwedzkim nie ma znaczenia czy głoska jest 

welarna [g] lub palatalna [ɟ], bo oba warianty są alofonami fonemu /g/. 

Wystarczy zatem w naszym wypadku zaznaczyć, że fonem cechuje się 

brakiem przedniojęzykowości. 

 
13 Tutaj transkrybowany alfabetem slawistycznym. Zmiękczenie w IPA opisane jest 
jako [pʲ]. 



5. Fonologia 43 
 

 

Cechy dystynktywne (särdrag) znamienne dla pewnego języka można 

zidentyfikować przez tworzenie par minimalnych, które odróżniają się tylko 

jednym segmentem (przykłady głównie polskie): 

• Opozycje prywatywne (privo = pozbawiam): Cecha odróżniająca, 

posiadana przez jeden wyraz, ale nie przez drugi,  

np. [tata] : [data] → /t/ : /d/  

/d/ posiada pewną cechę dystynktywną, mianowicie dźwięczność. 

Przykładowo przez opozycję [kosa] : [koza] → /s/ : /z/   

można wnioskować, że w języku polskim istnieją dwa fonemy /s/ i 

/z/ odpowiadające głoskom [s] i [z] jako warianty podstawowe. 

Fonem /z/ w porównaniu z /s/ posiada dźwięczność. W języku 

szwedzkim nie można znaleźć podobnej opozycji,  

np. [koːsa] : *[koːza], co nam pokazuje, że nie ma w języku szwedzkim 

fonemu /z/.  

• Opozycje proporcjonalne: Pozwalają nam stworzyć pary różniące się 

tylko jedną cechą. W przykładowym schemacie  
[𝑝]

[𝑏]
=

[𝑡]

[𝑑]
=

[𝑘]

[𝑔]
  

wszystkie pary głosek cechują różnice dźwięczności –

bezdźwięczność w liczniku oraz dźwięczność w mianowniku. Ten 

rodzaj opozycji (bezdźwięczność / dźwięczność) dobrze opisuje 

fonemy języka polskiego, ale niekoniecznie pasuje do języka 

szwedzkiego, o czym będzie mowa później. 

• Opozycje izolowane: Różnica jest wyjątkowa dla danego języka,  

np. [r] i [l], oprócz [r] nie ma w nim innych głosek drżących. Nie ma 

w nim również innych głosek bocznych niż [l] (dotyczy to m.in. 

szwedzkiego i polskiego). Przykład z języka polskiego:  

[lektor] : [rektor]. Głoski [ʀ] i [ɭ] występujące w języku szwedzkim są 

alofonami fonemów /r/ i /l/.  

• Opozycje stopniowe: Głównie dla samogłosek, które mają tę samą 

cechę, ale w różnym stopniu; np. [ax] : [ex] : [ix] → [a] : [e] : [i] różnią 

się stopniem zwężenia jamy ustnej. 

• Opozycje równorzędne: Fonemy, które mają jedną cechę różną, np. 

polskie wyrazy [kort] : [tort] → /k/ : /t/, w których oba 

identyfikowane fonemy /k/ i /t/ są bezdźwięczne, ustne, twarde, 

zwarte, ale różnią się miejscem artykulacji (/k/ : tylnojęzykowy, /t/ : 

przedniojęzykowo-zębowy). 

Opozycje mogą być neutralizowane przez procesy występujące w języku, np. 

w języku polskim wyrazy <kod> i <kot> wymawiane są jako [kot]. Oznacza 

to, że w niektórych pozycjach pewne cechy fonologiczne tracą swą 

relewantność (tu np. dźwięczność w wygłosie absolutnym). 
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5.4. Dźwięczność i aspiracja 

W języku polskim istotną rolę odgrywa opozycja między głoskami 

dźwięcznymi i bezdźwięcznymi. Chociaż opozycja ta istnieje również w 

języku szwedzkim, nasuwa się pytanie, czy dźwięczność naprawdę jest cechą 

dystynktywną dla systemu spółgłoskowego języka szwedzkiego. Pamiętamy, 

że opozycja bezdźwięczność / dźwięczność, oprócz spółgłosek zwartych, 

istnieje tylko w szczelinowych głoskach [f] / [v]. Niektórzy badacze,  

np. Robert Bannert lub Claes Garlén, przedstawiają podział spółgłosek 

zwartych, który uwzględnia aspirację jako cechę dystynktywną,  

tj. /p t k/ są +ASP i /b d g/ -ASP14. 

System spółgłosek zwartych w większości języków świata według Garléna 

można podzielić na podstawie czasu rozpoczęcia dźwięczności (VOT) w 

następujący sposób: 

1. Spółgłoska zwarta dźwięczna: wiązadła głosowe drgają podczas 

całej artykulacji głoski, np. [b d g] w wyrazach takich jak  

np. szwedzki [ˈɑːda]. 

2. Spółgłoska zwarta częściowo dźwięczna: lekko negatywny VOT, 

znaczący, że wiązadła głosowe zaczynają drgać późno w fazie cichej, 

tj. [ˬb ˬd ˬg] w wyrazach takich jak szwedzkie [ˈˬbɑːl].   

3. Spółgłoska zwarta bezdźwięczna nie-aspirowana: VOT prawie 0, 

wiązadła głosowe zaczynają drgać bezpośrednio po rozwarciu,  

np. polski wyraz (transkrypcja IPA) [ˈpɔlɛ], lub szwedzki [ˈspoːr]. 

4. Spółgłoska zwarta bezdźwięczna aspirowana: pozytywny VOT, 

znaczący, że wiązadła głosowe zaczynają drgać dopiero krótko po 

rozwarciu, np. szwedzkie wyrazy takie jak [ˈphɑːr]. 

5. Spółgłoska zwarta bezdźwięczna mocno aspirowana: wyraźna 

przerwa między rozwarciem spółgłoski zwartej a rozpoczęciem 

dźwięczności, [p͡h th͡ k͡h]. Istnieje np. w różnych językach azjatyckich. 

Wnioskujemy więc, że w języku szwedzkim fonemy /b d g/ są dźwięczne, z 

wyjątkiem pozycji w bezpośrednim sąsiedztwie z bezdźwięcznymi głoskami, 

gdzie tracą dźwięczność, np. [ˈtʰiːsd̥a]. Więcej na ten temat będzie w rozdziale 

6.2. 

Fonemy /p t k/ natomiast są bezdźwięczne i aspirowane, według punktu  

nr 4, z wyjątkiem pozycji bezpośrednio po /s/ lub po akcentowanej sylabie, 

gdzie realizują się bez aspiracji, tj. według punktu nr 3. Przykłady: [ˈkhoːl] 

[ˈskoːl] [ˈroːkɔr].  

 
14 Za: Claes Garlén, Svenskans fonologi (Lund 1988), s. 20-24. 
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5.5. Fonologiczny status głosek 

Zasadniczym problemem fonologicznym jest odpowiedź na pytanie: z jakich 

fonemów składa się dany język? Przy decydowaniu o tym, którym głoskom 

należy nadawać status fonemu, a które traktować jako alofony fonemu, 

można wykorzystywać określoną metodologię. 

Kluczową rolę odgrywa zazwyczaj kontekst fonetyczny, w którym występuje 

badana głoska. Najprostszą metodą badawczą jest metoda substytucji, 

polegająca na opozycji między dwoma wyrazami otrzymanymi przez 

podstawianie w tym samym otoczeniu fonetycznym innej głoski, która różni 

się tylko jedną cechą. Przykładowe wyrazy [ˈfeːt] : [ˈveːt] różnią się tylko 

dźwięcznością ([f] bezdźwięczna, [v] dźwięczna), ale mają inne znaczenia 

(‘gruby’ i ‘wiem’). Zatem głoski [f] i [v] są w języku szwedzkim odrębnymi 

fonemami (/f/ i /v/). 

W podobny sposób możemy stwierdzić, że przedniojęzykowa bezdźwięczna 

spółgłoska zwarta w języku szwedzkim jest innym fonemem niż 

tylnojęzykowa, np. [ˈviːta] : [ˈviːka] (‘białe’ i  ‘składać’), które różnią się tylko 

miejscem artykulacji (przedniojęzykowa i tylnojęzykowa). Potwierdzamy w 

ten sposób istnienie fonemów /t/ i /k/. Za pomocą zestawień 

proporcjonalnych, używając np. wyrazów [ˈviːda] : [ˈviːga] (‘szerokie’ i 

‘święcić’) możemy pokazać, że każdy fonem /t/ i /k/  ma  także swój 

dźwięczny odpowiednik /d/ i /g/.   

Sytuacja nie zawsze jednak jest taka prosta jak się wydaje. Czy powinniśmy 

na przykład oprócz fonemu /ø/, z wyrazów takich jak [ˈrøːd] lub [ˈrøːk], 

doliczyć do języka szwedzkiego jeszcze fonem /œ/, pochodzący od głoski 

pojawiającej się w wyrazach takich jak [ˈrœːr] lub [ˈrœːɖ]? Kiedy analizujemy 

dystrybucje głoski [œ], tj. zbiór kontekstów, w których głoska może się 

pojawiać, okazuje się, że [œ] występuje tylko w trzech przypadkach: w 

akcentowanej sylabie przed długą spółgłoską, przed głoską [r] lub przed 

spółgłoską przedniojęzykową, która z powodu poprzedzającej [r] uległa 

retrofleksji. Wynika z tego, iż [ø] i [œ] nigdy nie występują w tym samym 

kontekście.  

Głoski [ø] i [œ] znajdują się więc w języku szwedzkim w dystrybucji 

komplementarnej, tzn. w miejscu, gdzie pojawia się [ø] nigdy nie może 

pojawić się [œ] i odwrotnie. Są one alofonami tego samego fonemu. Jako 

symbol nowego fonemu wybieramy /ø/, bo głoska [ø] jest najbardziej 

powszechna, zaś głoska [œ] ograniczona do pewnego kontekstu. Posługując 

się fonemami, wcześniej podane wyrazy można przedstawić w ten sposób: 

/røːr/ i /røːrd/. 
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Zupełnie inny rodzaj dystrybucji komplementarnej mamy wtedy, kiedy 

porównujemy głoski [h] i [ŋ]. Głoska [h] nigdy nie może pojawiać się w 

wygłosie, a [ŋ] odwrotnie – nigdy nie może pojawiać się w nagłosie. Istnieje 

w języku szwedzkim wyraz [hɛmː], ale nie ma *[mɛh], a także wyraz [sɔŋː], 

ale nie *[ŋɔsː]. Głoski te spełnią zatem kryteria dystrybucji komplementarnej, 

bo pierwsza głoska nigdy nie może pojawiać się w kontekście drugiej i 

odwrotnie. Ich relacja jednak nie jest uwarunkowana kontekstem 

fonetycznym, a w dodatku głoski te mają bardzo mało wspólnych cech 

dystynktywnych. Wyróżniamy zatem w języku szwedzkim dwa fonemy: /h/ 

i /ŋ/. 

Ostatnie zagadnienie dotyczy tego, czy uwularna drżąca głoska [ʀ], która w 

południowej Szwecji zastępuje [r] powinna być oddzielnym fonemem. 

Widzimy, że [ʀ] występuje dokładnie w tym samym kontekście, co [r] oraz że 

wyrazy mają dokładnie takie same znaczenie, niezależnie od typu drżącej 

głoski. Przykładowo: [ˈʀɑːd] ma to samo znaczenie, co [ˈrɑːd]. Mówimy, że 

głoski mają równoważność dystrybucyjną; są wolnymi alofonami tego 

samego fonemu, którym nazywamy /r/.      

5.6. Fonemy języka szwedzkiego 

5.6.1. Samogłoski 

Standardowy język szwedzki zawiera dziewięć fonemów samogłoskowych, 

każdy fonem występuje z długim i krótkim alofonem. W tabeli 7. 

przedstawione są fonemy według najważniejszych cech dystynktywnych.  

 Przednie Środkowe Tylne 
Spłaszczone Zaokrąglone 

Wysokie /i/ /y/ /ʉ/ /u/ 
Półwysokie /e/ 

/ø/ 
 /o/ 

Średnie /ɛ/   
Niskie   /a/  

Tabela 7. Fonemy samogłoskowe języka szwedzkiego. 

Do zaznaczenia fonemu wybieramy znak IPA najbardziej powszechnego 

alofonu, czyli długi alofon używany w pozycji swobodnej. Wyjątek stanowi 

/a/ gdzie zamiast [ɑ] używamy [a]. 

Fonem /ø/ posiada cechy przedniości, średniego położenia w płaszczyźnie 

pionowej oraz zaokrąglenia. Alofony są dwa: [ø], lub [œ] (lub nawet [ɶ]). 

Jako długie samogłoski, alofony (oprócz [ø]) występują tylko w dystrybucji 

komplementarnej, a więc głoska [ø] jest wybrana jako symbol fonemu. Z 

podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku fonemu /ɛ/, który ma 

alofony [ɛ] i [æ]. Ostatni z tych alofonów występuje w tej samej dystrybucji 

komplementarnej co [œ], tj. przed /r/.   
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Rysunek 22. pokazuje podział fonemów na alofony z omówionego w 

rozdziale 3.4 czworoboku samogłoskowego. Tabela przedstawiająca 

wszystkie alofony samogłoskowe wraz z fonemami i znakami 

ortograficznymi znajduje się w rozdziale 8., „Ortografia”. 

 

Rysunek 22. Alofony szwedzkich fonemów. 

5.6.2. Spółgłoski 

Podziału fonemów spółgłoskowych przedstawionych w tabeli 8. dokonujemy 

na podstawie kategorii miejsca i sposobu artykulacji. Miejsca artykulacji 

opisujemy przez najważniejsze artykulatory ruchome, tj. wargi i język. W ten 

sposób możemy określić najważniejsze cechy dystynktywne. Niektóre 

podręczniki podają miejsce artykulacji z wykorzystaniem nieruchomych 

części jamy ustnej, do których przylega język, tj. zębów, dziąseł lub 

podniebienia. Sonorność jest natomiast zasadniczym kryterium podziału 

jeśli chodzi o sposób artykulacji. 

   Dwu-
wargowe 

Wargowo-
zębowe 

Przednio-
językowe 

Środkowo-
językowe 

Tylno-
językowe 

Glottalne 

Obstruenty 

Zwarte 
bd /p/  /t/ /k/  
dźw /b/  /d/ /g/  

Kontynuanty 
bd  /f/ /s/ /ɕ/ /ɧ/ /h/ 
dźw  /v/  /j/   

Sonorne 

Nosowe  /m/  /n/  /ŋ/  
Boczne    /l/    
Drżące    /r/    

Tabela 8. Fonemy spółgłoskowe. 

wysokie 

i 

ʉ̟  

ə 
ɵ 

ɪ 
y 

ʏ 

e ø 

ɛ œ 

æ 

a ɑ 

ʊ 
o 

ɔ 

u 

przednie 

środkowe 

tylne 

niskie 
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Dźwięczność traktowana jest tutaj jako cecha dystynktywna dla spółgłosek 

zwartych z tym samym miejscem artykulacji, chociaż na podstawie 

informacji zawartych w rozdziale 5.4 wiemy, że brak dźwięczności 

współdziała z aspiracją w nagłosie, a ponadto, że na fonemy /b d g/ również 

działa proces ubezdźwięcznienia. 

Klasyfikacja fonemu /ɧ/ sprawia kłopoty, bo jego alofony bardzo się różnią, 

jeśli chodzi o miejsce artykulacji, np. [ɧ], [ʂ] lub [ʃ], gdzie dwie ostatnie głoski 

są przedniojęzykowe. Silny komponent welarny w [ɧ] i obecność tej głoski 

nie tylko w standardowej wymowie języka szwedzkiego, ale również w 

dialektach, motywuje wybór fonemu. Alofon [ʂ] dominuje w wygłosie, np. 

wyraz <dusch>, zapisany fonemicznie /dʉɧː/, wymawia się [ˈdɵʂː] 

(pol. ‘prysznic’). 

Wszystkie fonemy oprócz /ɕ/ i /h/ mają alofony długie obok krótkich. Można 

stwierdzić, że iloczas w pewnym sensie jest komplementarny w języku 

szwedzkim, tj. akcentowana sylaba zawsze ma kształt VːC lub VCː, ale nigdy 

*VːCː lub *VC („V” i „C” z ang. vowel, samogłoska, i consonant, spółgłoska). 

Ponadto oznaczamy ortograficznie tylko długą spółgłoskę, ale nigdy długiej 

samogłoski. Piszemy np. <vina>, /vi:na/, i <vinna>, /vin:a/, ale nigdy 

*<viina>. Szwedzi mogą więc stwierdzić obecność długiej samogłoski na 

podstawie nieświadomej wiedzy o systemie akcentowym. W podręczniku 

tym jednak podajemy długość również wtedy, kiedy wyraz jest 

przetranskrybowany fonemicznie, oprócz przypadków, kiedy akcentowana 

sylaba składa się z krótkiej samogłoski przed zbitką spółgłoskową, 

np. <vinst>, /vinst/. 

Fonem /j/ ma dwa alofony: [j], który jest aproksymantem lub 

[ʝ] – szczelinowy, używany w pozycji akcentowanej lub w nagłosie. 

5.7. Fonotaktyka 

W każdym języku istnieją zasady, według których głoski można łączyć w celu 

stworzenia sylaby. Widzieliśmy już w poprzednim rozdziale, że np. fonem 

/ŋ/ nigdy nie może wystąpić w nagłosie w języku szwedzkim, ale może 

wystąpić w tej pozycji w innych językach świata. Nauka, która zajmuje się 

badaniem możliwości kombinatorycznych głosek nazywa się fonotaktyką. 

Podstawowym segmentem językowym fonotaktyki jest sylaba, która w 

języku szwedzkim może wyglądać następująco: 
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Tabela 9. Szwedzka sylaba15. 

Środkiem sylaby w języku szwedzkim zawsze jest samogłoska, obok której – 

według następującego schematu – grupują się spółgłoski: 

Nagłos (ansats) Środek 
(kärna/nucleus) 

Wygłos (koda) 

K K K V K(KK) 

 

Możliwości łączenia ze sobą trzech spółgłosek w nagłosie, jak również w 

wygłosie, są bardzo ograniczone, co przedstawiają poniższe rysunki. 

 

Rysunek 23. Spółgłoski w nagłosie. 

 

Rysunek 24. Spółgłoski w wygłosie. 

 

 
15 Garlén (1988), s. 98. 

V (vokal) - samogłoska, K (konsonant) - spółgłoska 

V å VK åk VKK ark VKKK åkts 

KV tå KVK kåk KVKK bark KVKKK hemsk 

KKV stå KKVK skåp KKVKK spark KKVKKK glömts 

KKKV strå KKKVK språk KKKVKK strand KKKVKKK skrämts 

 

s t 

k 

p 
j 

r 

v 

l 
split, spjut, spricka, 
strejk, skräp, skvaller  

  
t  
k 

s 

n 

m 

l 
r 

ŋ 

hingst, hemsk, helst, dansk, 

först 



50 Fonetyka i fonologia języka szwedzkiego

  

 

Więcej możliwości istnieje dla kombinacji z dwoma spółgłoskami w nagłosie. 

Fonem /s/ występuje w siedmiu możliwych kombinacjach16: 

• /sp/, spå, spela… 

• /st/, stå, stad… 

• /sk/, sko, skal… 

• /sm/, små, smal… 

• /sn/, sno, snabb… 

• /sv/, svar, svit… 

• /sl/, slå, slev… 

Kiedy pierwsza spółgłoska jest inna niż /s/ istnieją w języku szwedzkim 

następujące kombinacje: 

Pierwsza 
spółgłoska 

Druga spółgłóska 

/n/ /v/ /j/ /l/ /r/ 

/p/ 
  

pjosk plåt prat 

/t/ 
 

tvivel 
  

tro 

/k/ knut kval 
 

klo krok 

/b/ 
  

bjuda blå bro 

/d/ 
 

dvala 
  

dra 

/g/ gno 
  

glo gro 

/m/ 
  

mjuk 
  

/n/ 
  

njuta 
  

/f/ fnas 
 

fjun fly fru 

/v/ 
    

vrå 

Tabela 10. Spółgłoski w nagłosie17. 

Dodawanie morfemów słowotwórczych do wygłosu może spowodować 

wzrost liczby fonemów w wyrazie, np. pięć fonemów w wyrazie: västkustskt  

(västkust : rzeczownik, ‘zachodni brzeg’+ sk : przymiotnik +  t : rodzaj nijaki). 

Obserwując dystrybucję spółgłosek wokół sylabicznego środka można dojść 

do wniosku, że grupują się one według hierarchii sonorności, tj. im bliżej 

samogłoski, tym bardziej sonorne głoski.  

 

 
16 Garlén (1988), s. 101. 
17 Ibid., s. 102. 
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Hierarchia ta została udokumentowana przez duńskiego lingwistę, Otto 

Jespersena18:  

 

W przypadku języka szwedzkiego widzimy, że wyrazy takie jak klabb, svart, 

balk są bardziej prawdopodobne niż *lkabb, *vsatr lub *bakl. Nawet 

nonsensowne wyrazy takie jak: *blufs, *glangst lub *vrånst byłyby możliwe 

do stworzenia według szwedzkiego systemu fonotaktycznego, chociaż 

(dotychczas) nie istnieją. 

Dystrybucja samogłosek19 

W sylabie akcentowanej mogą istnieć wszystkie z dziewięciu fonemów 

szwedzkich w postaciach alofonicznych. W sylabach poprzedzających sylaby 

akcentowane lub w następujących po nich występuje jednak redukcja 

możliwych fonemów.   

Vpoprz. wszystkie Vakc V1 V2 V3 

/o/ 
/o (ː)/ /o/ 

/o/ 
 

/u (ː)/ /u/  
/ʉ/ /ʉ (ː)/ /ʉ/ /ʉ/  
/a/ /a (ː)/ /a/ /a/ /a/ 

/e/ 
/e (ː)/ 

/e/ /e/ /e/ 
/ɛ (ː)/ 

/i/ /i (ː)/ /i/ /i/  
/y/ /y (ː)/ /y/   
/ø/ /ø (ː)/    

 

Łączenie się fonemów /e/ i /ɛ/ ma związek z tym, że głoska [e] z fonemu /e/ 

istnieje tylko w akcentowanej sylabie jako głoska długa, ale nigdy przed 

długą spółgłoską lub w nieakcentowanych sylabach. Zachowujemy jednak 

oznakowanie fonemu jako /e/ ponieważ jest bardziej zbliżone do znaku 

ortograficznego <e> niż <ä>.  

 
18 Otto Jespersen, Fonetik: en systematisk fremstilling af læren om sproglyd 
(Köpenhamn 1897-1899), s. 523. 
19 Za: Garlén (1988), s. 107. 

Samogłoski 

Boczne (/l/) 
Drżące (/r/) 

Nosowe (/n m ŋ/) 

Obstruenty dźwięczne (/v d b g/) 

Obstruenty bezdźwięczne (/s f p t k/) 
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W mowie potocznej istnieje tendencja do wymowy fonemu /e/ jako [ə] w 

pozycjach po akcentowanej sylabie, np. [ˈstɛːdəʂka] zamiast [ˈstɛːdæʂka]. 

Vpoprz. wszystkie Vakc V1 V2 V3 

[mɔˈtʰiːv] 
/o (ː)/ [ˈpʰæːrɔn] 

[ˈstɛːdæʂkɔr] 
 

/u (ː)/ [ˈsuːlʊ]  
[mɵsɪˈseːra] /ʉ (ː)/ [ˈɕɛŋːgɵrɵ]   
[saˈliːv] /a (ː)/ [ˈgamːal] [ˈvɪkːtɪga] [ˈbɑːdæʂkɔɳa] 

[bɛˈtyːg] 
/e (ː)/ 

[ˈpʰɔjːkɛ] [ˈsuːtarɛ] [ˈvɪkːtɪgarɛ] 
/ɛ (ː)/ 

[mɪˈnʉːt] /i (ː)/ [ˈfjæːrɪl] [ˈtʰiːvɔlɪ]  
[mʏˈstiːk] /y (ː)/ [ˈhɔbːʏ]   
[mœˈbleːra] /ø (ː)/    

Tabela 11. Przykłady fonemów w nieakcentowanych sylabach. 

5.8. Ćwiczenia z fonologii 

5.8.1. Opozycje fonologiczne 

Uzupełnij następujący schemat z języka polskiego:  

[𝑠]

[𝑧]
=

[  ]

[  ]
=

[ś]

[ź]
 (slawistyczny alfabet fonetyczny) 

Na czym polega opozycja? 

 

Uzupełnij następujący schemat z języka szwedzkiego: 

[𝑚]

[𝑝]
=

[  ]

[𝑡]
=

[ŋ]

[  ]
 (IPA) 

Na czym polega opozycja? 

 

W wyimaginowanym języku istnieją głoski [ʝ] i [j] według następującej 

dystrybucji: 

[ʝ] – tylko w nagłosie. Istnieją wyrazy takie jak [ʝɔg] i [ʝalv]  

[j] – w innych pozycjach niż w nagłosie, np. [ajtak] i [rɔj] 

Czy głoski [ʝ] i [j] powinny być postrzegane jak oddzielne fonemy? 

 

Głoska [æ] może być alofonem dwóch fonemów w języku szwedzkim. Jakich? 

Dlaczego? 
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5.8.2. Szwedzka fonotaktyka 

Który z poniższych nieistniejących wyrazów nie spełnia norm szwedzkiej 

fonotaktyki? 

*vrunst *pärskt *prölsk *psrunt 

 

Który z poniższych nieistniejących wyrazów spełnia normy szwedzkiej 

fonotaktyki? 

*pårsktukmt *veållet *sakb *scharrih 

  

5.8.3. Transkrypcja fonologiczna 

Przepisz następujące teksty używając transkrypcji fonemicznej, wyznaczając 

długie fonemy w każdym wyrazie: 

A. De båda reklamexperterna från Stockholm lutade sig bakåt i var sin 

skinnfåtölj och lade var sitt välbenade och uppmärksamma huvud på 

sned för att bättre kunna se saken så att säga i publikperspektiv20. 

Proponowane rozwiązanie: /deː boːda reklaːmeksperːterna froːn stokːholːm 

lʉːtade siːg (ew. /sejː/) baːkot iː vaːr sinː ɧinːfotølːj okː laːde vaːr sitː 

vɛːlbeːnade okː ʉpːmɛrksamːa hʉːvʉd poː sneːd føːr atː bɛtːre kʉnːa seː saːken 

soː atː sɛjːa iː pʉbliːkperspektiːv/  

 

B. Isbergen som driver söderut längs Labradorkusten utgör ett ständigt 

hot mot seglare. För nordborna på Grönland och Island var de 

vardagsmat och nämns därför inte särskilt i sagorna21. 

Proponowane rozwiązanie: /iːsberːjen somː driːver søːderʉt lɛŋːs 

labradoːrkʉsːten ʉːtjøːr etː stɛnːdigt huːt muːt seːglare (przerwa) føːr 

nuːrdbuːrna poː grøːnlanːd okː iːslanːd vaːr deː vaːrdagsmaːt okː nɛmːns 

dɛːrføːr inːte sɛːrɧilːt iː saːgurna/ 

 

  

 
20 Karin Boye, Astarte (Stockholm 1931), s. 7. 
21 Mats G Larsson, Vinland det goda: nordbornas färder till Amerika under 
vikingatiden (Stockholm 1999), s. 61. 



 

  



 

6. ZMIANY GŁOSKOWE W JĘZYKU SZWEDZKIM 

6.1. Koartykulacja 

Kiedy widzimy wyrazy transkrybowane jako ciąg różnych znaków 

fonetycznych (jeden po drugim) możemy odnieść wrażenie, że każda głoska 

z identycznym znakiem fonetycznym też brzmi identycznie, niezależnie od 

kontekstu występowania. Tak jednak nie jest. Narządy mowy potrzebują 

czasu żeby zmienić położenie od jednej głoski do drugiej. Już w trakcie 

artykulacji jednej głoski narzędzia mowy antycypują następną głoskę lub 

trwają w poprzedniej. Głoska ta będzie widoczna w brzmieniu aktualnej 

głoski. Zjawisko to nazywamy koartykulacją. Klasycznym przykładem z 

języka szwedzkiego są trzy wyrazy: [lɑːba], [lɑːda], [lɑːga], których 

spektrogram widzimy niżej. 

 

 

Rysunek 25. Koartykulacja. 

Zmiana, która występuje w kształcie nasady jako skutek przygotowania do 

artykulacji spółgłoski zwartej, jest widoczna w poprzedzającym segmencie 

[ɑː], a szczególnie w formancie F2, podnoszącym się w różnym stopniu przed 

[d] i [g]. Wyjątkowo ciekawa zmiana występuje w formantach F2 i F3, które 

zbiegają się w jednym punkcie koło głoski welarnej [g]. Wzorzec ten, 

przedstawiony na rysunku 26. jest typowy dla samogłosek w dystrybucji 

obok spółgłosek welarnych zwartych.  

 

[l ɑː                          ba] [l ɑː                          da] [l ɑː                           ga] 

F2 
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Rysunek 26. [lɑːga] z formantami wyznaczonymi w drugiej sylabie. 

Jeszcze jeden przykład koartykulacji w języku szwedzkim widzimy na 

rysunku 27., gdzie głoska [s] po lewej stronie występuje przed spłaszczoną 

głoską [i], a po prawej – przed zaokrągloną [y]. Zaokrąglenie warg jest na 

miejscu już przy wymowie [s], co widać przez obniżenie częstotliwości 

szumu. Fenomen ten nazywa się labializacją i jest oznaczony w transkrypcji 

IPA w ten sposób: [w]. 

 

Rysunek 27. Głoska [s] spłaszczona i [sw] zaokrąglona. 

Następny przykład koartykulacji pochodzi z języka polskiego, mianowicie 

porównanie segmentu /a/ z pierwszej sylaby w wyrazach [ˈʥa̝ʥɔ] 

(transkrypcja IPA) i [ˈdata]. Widzimy w spektrogramie, że częstotliwości 

dwóch pierwszych formantów wyraźnie się różnią między wyrazami. Głoska 

po lewej stronie (tj. [a̝] z [ˈʥa̝ʥɔ]) ma artykulację trochę podwyższoną (niski 

F1), a bardziej przednią (wysoki F2) w porównaniu z głoską po prawej 

stronie. W przypadku /a/ w <dziadzio>, otaczające ją miękkie spółgłoski 

zwarto-szczelinowe prepalatalne, powodują bardziej podwyższoną i 

F3 

F2 

F1 
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przednią artykulację pośredniej samogłoski niż zębowe zwarto-wybuchowe 

głoski w wyrazie <data>.     

 

Rysunek 28. [a] z <dziadzio> po lewej stronie i [a] z <data> po prawej. 

6.2. Asymilacje 

O upodobnieniach lub asymilacjach głoskowych mówimy „w wypadku 

koartykulacyjnie motywowanych różnic w sposobie wymawiania 

identycznych segmentów tekstu mówionego”22. Mamy tutaj do czynienia ze 

zjawiskami fakultatywnymi, które niekoniecznie muszą wystąpić u 

wszystkich mówiących lub we wszystkich obszarach języka. Utrwalone 

rozbieżności między pisownią a wymową, gdzie zjawisko asymilacji mogłoby 

nastąpić wskutek zmiany historycznej, opisane są w rozdziale dedykowanym 

ortografii. 

Fonologicznie asymilacje mogą być opisane za pomocą notacji proponowanej 

przez Chomsky’ego & Halle’a23, mianowicie: 

A →B / X ___ Y 

Formułę tę rozumiemy w następujący sposób: to, co spełnia warunek po 

lewej stronie strzałki (czyli A) przyjmuje właściwości podane po jej prawej 

stronie (B), w kontekście tego, co znajduje się na prawo od ukośnika, tj. w 

kontekście między X a Y. Przykładowo możemy opisać ubezdźwięcznienie w 

wygłosie absolutnym w języku polskim w następujący sposób: 

[-son] → [-dźw] / ___ # 

Głoski, które nie są sonorne (-son) będą również bezdźwięczne (-dźw)  

w kontekście przed pauzą (#). Np. wyraz <róg> wymawiamy [ruk]. Ten 

 
22 Marek Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego (Toruń 
2007), s. 93. 
23 Noam Chomsky, Morris Halle, The Sound Pattern of English (New York 1968), s. 14. 

F2 

F1 
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rodzaj ubezdźwięcznienia nie istnieje w języku szwedzkim, co czasami 

powoduje trudności dla Polaków. 

Asymilacje dotyczą miejsca lub sposobu artykulacji i zależnie od ich kierunku 

możemy je nazwać asymilacjami progresywnymi lub regresywnymi. Przy 

progresywnej asymilacji głoska, w kontekście reprezentowanym przez 

kreskę, asymiluje właściwości od poprzedzającego ją segmentu (X__). 

Zjawisko to nazywamy również perseweracją, bo część artykulacji 

poprzedniego segmentu trwa i przechodzi do następnego. Przy regresywnej 

asymilacji głoska asymiluje właściwości od późniejszego segmentu (__Y), co 

również nazywamy antycypacją, bo narządy mowy zbyt wcześnie 

przygotowują się do artykulacji tego segmentu.   

Następujące asymilacje są powszechne w języku szwedzkim, zwłaszcza w 

rikssvenska: 

• Ubezdźwięcznienie spółgłosek [b d g v] w sąsiedztwie spółgłosek 

bezdźwięcznych,  

tj. [p t k f s ɕ ɧ]. Symbol „  ̥” pod głoską oznacza ubezdźwięcznienie 

(np. b̥=p).   

o Przykłady: 

▪ [v] → [f] : [ˈlɪv̥ːsˌmeːdɛl], [ˈtv̥oː], [akˈtiːv̥t], [ˈkv̥ɪnːa] 

▪ [b] → [p] : [ˈsnab̥ːt], [ab̥sɔˈlʉːt], [ˈɕøːp ˈb̥iːlən] 

▪ [d] → [t] : [ˈtʰiːsd̥ɑ], [ˈstad̥ːsˌhʉːs], [ˈbɑːkˌd̥eːl] 

▪ [g] → [k] : [ˈdag̥ːsˌtiːnɪŋ], [ˈtʰrʏg̥ːt], [ˈkʰɵŋːsˌg̥ɑːtan] 

o Asymilacja dźwięku jest przykładem asymilacji sposobu 

artykulacji. 

o Asymilacja działa w obu kierunkach – jest progresywna w 

przykładzie [ˈtv̥oː] i regresywna w przykładzie [snab̥ːt]. Z 

pomocą wzorów fonologicznych zjawisko to opisujemy 

następująco24:  

o Asymilacja może występować również między wyrazami, 

/snabː katː/ → [ˈsnab̥ː ˈkʰatː] 

 

 
24 Engstrand, s. 306. 

Progresywna: [-𝑠𝑜𝑛] →  [-𝑑ź𝑤] / ቂ
-𝑠𝑜𝑛
-𝑑ź𝑤

ቃ ___ 

Regresywna: [-𝑠𝑜𝑛] →  [-𝑑ź𝑤] / ___ ቂ
-𝑠𝑜𝑛
-𝑑ź𝑤

ቃ 

 

[-son] → [-dźw] / 
X
___ቂ

-𝑠𝑜𝑛
-dźw

ቃ 
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• Asymilacja pod względem miejsca artykulacji nosowej samogłoski 

/n/: 

o Kiedy /n/ poprzedza spółgłoskę zwartą, asymiluje jej miejsce 

artykulacji, przykłady: 

▪ n → m przed spółgłoskami dwuwargowymi [p b] 

(spółgłoski labialne):  

/eːn biːl/, /minː platːs/ → [em͜ ˈbiːl], [mɪm͜ ˈplatːs] 

▪ n → ŋ przed spółgłoskami tylnojęzykowymi [k g]: 

/eːn goŋː/, /hanː kanː/, /tɛnːka/ → [ɛŋ͜ ˈgɔŋː],   

[haŋ͜ ˈkanː], [ˈtʰɛŋːka] 

o Asymilacja jest regresywna i da się opisać za pomocą 

formuły25:   

ቂ
+nos
+kor

ቃ → [
αlab
βkor

] / ___ [

-son
-kont
αlab
βkor

] 

W opisie "α" i "β" mogą niezależnie od siebie przyjmować „+” 

lub „-”.  

o Bardziej fakultatywnym zjawiskiem jest asymilacja /n/, 

również przed kontynuantami: 

▪ n → ɲ przed spółgłoskami palatalnymi [j ɕ]: 

/ʉnjefɛːr/, /eːn ɕejː/ → [ɵɲjɛˈfæːr], [ɛɲ͜ ˈɕɛjː]  

▪ n → ɱ przed spółgłoskami zębowo-wargowymi [f v]:  

/konvalːj/ → [kɔɱˈvalːj] 

• Retrofleksja: spółgłoski przedniojęzykowe (koronalne) realizowane 

jako zadziąsłowe / postalweolarne po /r/ lub innej głosce 

retrofleksyjnej (po szwedzku na określenie tego zjawiska używa się 

terminów: supradentalisering, retroflex lub postalveol). Jednocześnie 

[r] znika.  

o Przykłady 

▪ r + t → ʈ  

/jurt/, /toːrta/, /sport/ → [ˈjʊʈː], [ˈtʰoːʈa], [ˈspɔʈː] 

▪ r + d → ɖ  

/buːrd/, /løːrdag/, /lɛːrde/ → [ˈbuːɖ], [ˈlɶːɖa], 

[ˈlæːɖɛ] 

▪ r + n → ɳ  

/baːrn/, /ɧɛːrna/, /høːrn/ → [ˈbɑːɳ], [ˈɧæːɳa], [ˈhɶːɳ] 

 
25 Engstrand, s. 311. 
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▪ r + s → ʂ  

/kors/, /norsk/, /anːars/, /oːrskʉrs/ → [ˈkʰɔʂː], 

[ˈnɔʂːk], [ˈanːaʂ], [ˈoːʂˌkɵʂː] 

▪ r + l → ɭ  

/natʉːrligtviːs/, /fɑːrlig/, /førloːt/ → [naˈtʉːɭɪtˌviːs], 

[ˈfɑːɭɪ], [fɶˈɭoːt] 

▪ Również między wyrazami, np. „ser du?” →[ˈseːɖɵ] 

o Powyższe przykłady dotyczą rikssvenska, ale nie dialektów z 

[ʀ]. 

o Retrofleksyjna spółgłoska, która powstaje w wyniku 

asymilacji ma dalszy wpływ na następną spółgłoskę: 

[ˈvoːɖʂɛnˌtrɑːl], [ˈjæːɳˌʂpiːs], [ˈtʰɶʂːʈɪg], [ˈbɑːɳˌɖʊmː], 

[ˈhɶːɳˌʈanːd] z wyjątkiem [ɭ]: [ˈpʰæːɭˌtroːd] 

o Asymilację, która jest progresywna, można opisać 

fonologicznie za pomocą wzoru26:  

[+kor]  →  [+ret] /  ቂ
+kor
+ret

ቃ ___ 

o Oprócz asymilacji występuje redukcja fonemu /r/ przed 

nową głoską retrofleksyjną27:  

/𝑟/ →  Ø / ____ ቂ
+kor
+ret

ቃ 

o W niektórych przypadkach, zaprezentowanych na  

rysunku 29., nie występuje asymilacja retrofleksji. 

Zjawiska związane z asymilacją występują nie tylko w przypadku 

bezpośredniego kontaktu między głoskami, mogą też one mieć daleki zasięg 

(fjärrassimilation). Znanym zjawiskiem są umlauty w języku staronordyckim, 

gdzie głoska [i] z tematu w nieakcentowanej sylabie wpływała na zmianę 

brzmienia samogłoski w rdzeniu. Przykładem jest tutaj słowo *gastiz jako 

podstawa dla współczesnego wyrazu <gäst> (gość). Pokazuje to również, że 

asymilacja jest procesem, który historycznie miał duży wpływ na rozwój 

języka. 

 
26 Engstrand, s. 307. 
27 Ibid., s. 308. 
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Rysunek 29. Asymilacja retrofleksji przez spółgłoski koronalne w sylabie 
akcentowanej (C – spółgłoska) 28. 

6.3. Redukcje 

Przy swobodnym posługiwaniu się językiem szwedzkim całkiem normalne 

jest to, że wymowa niektórych głosek w nieakcentowanych sylabach jest 

mniej precyzyjna. Końcówki, które często są nieakcentowane, mogą zmienić 

postać lub zniknąć, a samogłoski mogą zmienić swoją barwę. Większość 

redukcji w języku szwedzkim nie jest oznaką zaniedbania wymowy; są one 

raczej normą. Przykłady typowych redukcji:  

• przyrostki /-ig -igt -iga -igen/ tracą /g/→ -i, -it, -ia, -ien: 

przykłady: möjlig, möjligt, möjliga 

• /g/ zostaje również zredukowane w wielu innych wyrazach, 

przykłady: jag, dag (dagen, måndag, tisdag etc.), morgon, såg, någon 

• preteritum z pierwszej grupy koniugacyjnej czasowników, -ade,→ -a 

przykłady: visade, hämtade 

• /d/ i /t/ zostają zredukowane w kilku często nieakcentowanych 

wyrazach  

przykłady: vad, med, alltid, sådan, sedan, sade, lade, god, det, mycket, 

inget 

• przyrostek -skt → -st  

przykłady: svenskt, typiskt, hemskt 

 
28 Rysunek na podstawie: Tomas Riad, Svenskt fonologikompendium (1997), s. 28. 

r + C

V:rC VrːC

Cbezdźw. (t,s)

rːC w tym samym 
morfemie

rːC w różnych 
morfemach

Cdźw. (d,n,l)

Z retrofleksją 

 

Bez retrofleksji 

bord 

vårdcentral 

farlig 

 

 

kors 

törstig 

 

 

hird 

kurd 

Saturnus 

 

 

 

 

barr-träd 
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• /r/ często jest osłabiony w wygłosie, np. Var bor du i för hus? [vɑ 

ˈbuːɖɵ ɪ fœ ˈhʉːs] 

• inne typowe redukcje: att (bezokol.) → ”å”, och → ”å”,  

de/dem → ”dom”, dig/mig/sig → ”dej/mej/sej”, inte → ”ente/nte”, 

till (przyimek) → ”ti/te”, vilken → ”vicken”, är → ”e/ä”… 

• przy często używanych wyrazach, takich jak: tidning, ledsen, 

månaden → [ˈtʰiːnɪŋ] [ˈlɛsːɛn] [ˈmoːnan] 

• wyrazy zaczynające się od samogłoski pożyczają poprzednią 

spółgłoskę jako nagłos:   

Hos͜ Erik ͜ är maten ͜ alltid god.  

o Powyższa reguła oznacza, że fonem /r/ zostaje przed 

samogłoską:  

1. Han går på tåget.  

2. Han går ut från huset.  

W pierwszym przykładzie /r/ jest zredukowany, [gɔˈpoː], 

natomiast w drugim zostaje, [gɔˈrʉːt]. 

• w przypadku dwóch spółgłosek z tym samym miejscem artykulacji 

wymawia się głoskę tylko raz, np. hunddagis → [ˈhɵnːˌdɑːgɪs]. 

6.4. Ćwiczenia asymilacji i redukcji 

6.4.1. Asymilacja miejsca artykulacji – retrofleksja 

Zwarte: /rt/ /rd/ 
[ʈ] kort [ʊ], kort [ɔ], tårta, värt, karta, fortsätta, förtala  
[ɖ] bord, börd, fordon, hårda, karda, värde, fördel  
Szczelinowe /rs/ 
[ʂ] kors, mors, färs, härsken, yrsel, barstol  
Boczne /rl/ 
[ɭ] farlig, pärla, förlänga, porla, kärlek, förlåt  
Nosowe /rn/ 
[ɳ] barn, kärna, varna, korn, hörnor, förneka  
Kontrasty     
[t] – [ʈ] matta – Marta, fat – fart, lut – lurt   
[d] – [ɖ] häda – härda, bod – bord, mod – mord    
[s] – [ʂ] väst – värst, mosse – morse    
[l] – [ɭ] påla – porla  
[n] – [ɳ] vana – varna, hönor – hörnor   
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6.4.2. Inne asymilacje 

a) Asymilacja miejsca artykulacji przez /n/: 

Wargowe: /n/ + /p/ lub /b/ 
[m] inblandad, anpassa, en polis   
Tylne: /n/ + /k/ (/g/) 
[ŋ] bank, skänka, en gata 

b) Ubezdźwięcznienie spółgłosek zwartych: 

/b d g v/ + spółgłoski bezdźwięczne /p t k f s/ 
[b] → [p] observera, snabbtåg   
[d] tisdag, köp den! 
[g] duschgolv, vigsel 
[v] svamp, kvällsmat, avklippt  

   

6.4.3. Redukcje 

Pojedyncze wyrazy 
/-ig, -igt, -iga, igen/ trolig̸, trolig̸t, trolig̸a, trolig̸en 

/-ade/ (czas 
przeszły 1. kon.) 

hämtad̸e̸, visad̸e̸, ropad̸e̸ 

/-skt/ hemsk̸t, typisk̸t, polsk̸t  
/-r/ w wygłosie hur̸, jobbar̸, var̸, hämtar̸, /r/ zostaje przed 

samogłoską, np. tycker ͜ om  
/d/ i /t/ w wielu 
często używanych 
wyrazach 

det̸, god̸, mycket̸, vad̸, med̸, alltid̸, sed̸a̸n, inget̸… 

Inne powszechne 
wyrazy 

de, dem → ’dom’, dag̸, att (bezokolicznik) → ’å’, 
och → ’å’, mig → ’mej’, dig → ’dej’, sig → ’sej’, i̸nte, 
nej → ’nä’, jag̸, tid̸ning, morg̸on, månad̸e̸n, dag̸, 
måndag̸ (wszystkie dni tygodnia), sad̸e̸, lad̸e̸, 
någ̸o̸n, någ̸o̸t, någ̸ra,  til̸l, trettio̸, fyrtio → ’förti’, 
femtio̸ …  

Przykładowe zdania 
det → de, är → -r, 
hemskt → -k, vad du 
→ va͜͜ ͜du, jobbar → -r, 
mycket → -t 

Det är hemskt vad du jobbar mycket! 

troligen → -g, 
kommer →-r,   

Troligen kommer vi fram i tid. 

de → dom, hämtade 
→ -de 

De hämtade honom på stationen. 

vart → ʈ, går du →  
gå ͜ ɖu 

Vart går du? 
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det → de, var → va, 
sedan → sen, någon 
→ nån, vanligt → -g, 
till → te, mig → mej 

Det var länge sedan någon skrev ett vanligt brev 
till mig. 

tidningen → -d, 
kommer → -r, dag →  
-g, söndag → -g 

Tidningen kommer varje dag utom söndag. 

att → å, vara → va Han tycker om att vara på jobbet. 
hur → hu, mår du →  
ma ͜ ͜ ͜  ɖu, egentligen → 
’ejentlien’ 

Hur mår du egentligen? 

hur → hur 
(akcentowany wyraz), 
en → eŋ,  
över → -r, trettio → -o  

Hur kan en kopp kaffe kosta över trettio kronor?  

 

  



 

7. PROZODIA 

7.1. Wstęp 

Termin prozodia pochodzi od wyrazu z języka greckiego: προσῳδία, 

składającego się z przyimka πρός ‘do’ i rzeczownika ᾠδή ‘pieśń’. Określamy 

nim zjawiska połączone z muzykalnością języka. Prozodia jest 

ponadsegmentalna – nie dotyczy pojedynczych głosek, ale całych wyrazów, a 

nawet zdań. W rozdziale tym omówione zostaną następujące zjawiska 

związane z prozodią: 

• iloczas, czyli czas trwania głoski w relacji do innych (s) 

• intonacja, czyli wysokość tonu podstawowego (Hz) 

• dynamiczność (lub tylko ‘akcent’), czyli siła głosu (dB) 

Zjawiska te mogą być wykorzystywane do wyróżniania akcentowanych sylab 

wewnątrz wyrazu, tj. akcentu wyrazowego ‘ordbetoning’, jak również w 

zdaniu jako całości, tj. akcentu zdaniowego, ‘satsbetoning’. Akcent wyrazowy 

jest w pewnym sensie wymuszony przez system językowy. Jeśli zmieniamy 

sposób akcentowania lub jeśli akcentujemy niewłaściwą sylabę, wyraz traci 

swoje znaczenie lub brzmi obco. Korzystając z powyższych zjawisk 

prozodycznych można dla akcentu wyrazowego określać trzy różne rodzaje 

wyróżnienia akcentowanych sylab, mianowicie: akcent iloczasowy, akcent 

tonalny i akcent dynamiczny. Polegają one – odpowiednio – na dłuższej 

wymowie, podwyższaniu lub obniżaniu tonu samogłoskowego środka oraz 

na większej sile artykulacyjnej. 

Z powyższych zjawisk dynamiczność ma największe znaczenie dla akcentu 

wyrazowego w języku polskim, natomiast iloczas (czasami razem z 

intonacją) ma wyróżniające znaczenie w języku szwedzkim.  

7.2. Akcent wyrazowy 

Akcent wyrazowy jest specyficzny dla każdego języka, nie tylko pod 

względem sposobu akcentowania (iloczas, intonacja, dynamiczność), ale 

również pod względem wyboru sylaby, na którą akcent pada w wyrazie. 

Istnieją różne sposoby umiejscawiania akcentu wyrazowego (poniżej z 

polskimi przykładami): 

• akcent stały – zawsze pada na jedną określoną sylabę 

• oksytoniczny (ultima) – ostatnia sylaba, np. polskie zapożyczenia z 

francuskiego [atašé] lub skrótowce literowe [pekaés]  

• paroksytoniczny (penultima) – druga sylaba od końca, podstawowy 

akcent w języku polskim 
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• proparoksytoniczny (antepenultima) – trzecia lub czwarta sylaba od 

końca, np. pewne polskie zapożyczenia z języka łacińskiego 

[múzyka], ale również odmiany czasownikowe liczby mnogiej czasu 

przeszłego [χoʒ́íliśmy] 

• inicjalny – np. język fiński czy islandzki 

• ruchomy – np. język rosyjski, ale w pewnym stopniu również język 

szwedzki 

7.2.1. Sposób akcentowania 

Przykład akcentowania polskiego wyrazu <piasek> w izolacji jest 

prezentowany na rysunku 30. Polski akcent wyrazowy pada tutaj na 

przedostatnią sylabę, więc wyraz wymawia się z transkrypcją IPA [ˈpjjasɛk]. 

Kropkowana czerwona linia pokazuje zmianę intonacji, kreskowa niebieska 

– akcent dynamiczny. Na spektrogramie widzimy, że czas trwania każdej 

głoski jest mniej więcej identyczny. Dłuższy czas trwania /a/ może mieć 

związek z tym, że /a/ jako głoska niższa sama w sobie ma dłuższy czas 

trwania niż /e/, tzw. intrinsic length 29 . Iloczas nie powinien mieć zatem 

znaczenia dla akcentowania wyrazu. W szczególności widzimy jednak, że 

szczyt kreskowej linii znajduje się znacznie wyżej przy pierwszej sylabie niż 

drugiej. Ponadto z oscylogramu wynika, że amplituda jest znacznie wyższa 

na pierwszej sylabie. Dowodzi to, iż mówca kładł większy nacisk wydechowy 

na tę przedostatnią sylabę, która słyszalna jest jako silniejsza i głośniejsza.  

 
29  Ilse Lehiste, Suprasegmentals (Cambridge, Mass. 1970), s. 18f. Lehiste referuje 
badania Elerta (1964) dotyczące długości szwedzkich samogłosek. 
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Rysunek 30. Wyraz <piasek>, oscylogram, spektrogram, akcent dynamiczny i 
intonacja. 

W przypadku szwedzkiego przykładu akcentu wyrazowego [ˈphasːɛt] 

widzimy przede wszystkim, że czas trwania głoski [s] jest prawie dwa razy 

dłuższy niż pozostałych głosek. Jednocześnie nie można na podstawie 

amplitudy linii kreskowej (siły głosu) stwierdzić która sylaba jest 

akcentowana tak, jak w przykładzie z języka polskiego. Jest więc 

prawdopodobne, że iloczas w języku szwedzkim ma znaczenie dla akcentu 

zdaniowego. Podanie również innych przykładów potwierdziłoby tezę, że 

iloczas jest najważniejszym czynnikiem dla tego akcentu. Nie można w 

żadnym wypadku zastąpić iloczasu większą siłą głosu. Polacy uczący się 

szwedzkiego muszą więc zmienić sposób akcentowania, do którego zostali 

przyzwyczajeni, na nowy, bazujący na czasie trwania głosek. Do wykresu 

intonacji (kropkowana linia) poniższego spektrogramu wrócimy w rozdziale 

o akcencie tonalnym języka szwedzkiego. 
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Rysunek 31. Wyraz <passet>, spektrogram, akcent dynamiczny i intonacja. 

Prawidłowe akcentowanie wyrazu przez iloczas jest ważne, ponieważ w 

licznych przypadkach przedłużenie wymowy właściwej głoski jest znakiem 

wyróżniającym, np.: 

• glas / glass 

• rot / rott 

• ful / full 

• gråta / grotta 

• fika / ficka 

• ryka / rycka 

• stjäla / skälla 

• dör / dörr 

Istnieją również wyrazy, tzw. homografy, które pisze się identycznie, ale 

różnią się pod względem akcentowanej sylaby, np.: 

• banan, /banaːn/ lub /baːnan/ 

• cykel, /cyːkel/ lub /cykːel/ 

• fasan, /faːsan/ lub /fasaːn/ 

• fint, /fiːnt/ lub /fint/ 

• planet, /plaːnet/ lub /planeːt/ 
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7.2.2. Miejsce akcentu w języku szwedzkim 

Miejsce polskiego akcentu wyrazowego da się określać według pewnych 

reguł gramatycznych. W języku szwedzkim natomiast akcent jest ruchomy i 

pada na jedną sylabę, która zostaje przedłużona na jeden z dwóch sposobów: 

długa samogłoska i krótka spółgłoska (VːC) lub krótka samogłoska i długa 

spółgłoska (VCː). Czasami, kiedy wiele spółgłosek występują obok siebie, cała 

zbitka odpowiada długiej spółgłosce. Miejsce akcentu można przedstawiać 

według czterech głównych modeli zależnych od historycznej genezy wyrazu: 

   

W przypadku wszystkich powyższych modeli akcentowanie odbywa się 

przez przedłużenie akcentowanej sylaby według wzoru VːC lub VCː, przykład 

/diskʉteːra/ lub /mɛsːa/. 

O akcentowaniu podstawowych czasowników decyduje natomiast prosta 

reguła: jeśli mają więcej niż jedną sylabę, akcentujemy drugą sylabę od 

końca. Przykłady: 

• gå /goː/  

• skriva /skriːva/ 

• czasowniki kończące się akcentowanym sufiksem -era, np. studera 

/stʉdeːra/, diagnostisera /diagnostiseːra/ 

Model 
nordycki

Słowa z pochodzenia staro-nordyckiego lub zapożyczenia z niemieckiego wczesnego średniowiecza.

Akcent pada na pierwszą sylabę.

Często jedno- lub dwusylabowe. Sufiksy takie jak –ing, -ig…

öra, näsa, gammal, skriva, springa, tala…

Model
niemiecki

Średniowieczne zapożyczenia z języka niemieckiego. Często terminy administracyjno-biurowe

Akcent pada na drugą sylabę.

beskriva, förhöra, författare, ordentlig, egentligen, gemensam…

zwykłe przedrostki be- / för-

Model 
francuski

Zapożyczenia z francuskiego lub przez ten język, często z w. XVIII-XIX. Nawiązania do higieny, sztuki, 
nauki, administracji, jedzenia… 

Ostatnia sylaba (ultima)

Sufiksy takie jak –sion, -ör, -ism

fotografi, parfym, modern, person, illusion, telefon, ballong, direktör, kafé, buljong, kommunism, 
medicin, bilist…

Model 
łaciński

Zapożyczenia z języka łacińskiego lub greckiego (klasycznego).

Druga sylaba od końca (penultima)

Sufiksy takie jak –era (czasownik)

december, gymnasium, mässa, kalender, diskutera, premiera, magister, minister, 
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Czasowniki złożone z wielu morfemów lub czasowniki frazowe 

(partikelverb) mogą odbiegać od powyższych reguł.  

7.2.3. Akcentowanie złożonych wyrazów 

Złożone wyrazy mają dwie akcentowane sylaby 

• pierwszy człon: akcent główny [ˈ] 

• ostatni człon: akcent boczny [ˌ] 

Akcentowane sylaby można jeszcze oznaczyć przez znak <–> pod sylabą, i 

nieakcentowane przez <•> lub <  >. 

Przykłady: 

• grundskola [ˈgrɵnːd̥ˌskuːla]  

    –          – • 

• mobiltelefon [mʊˈbiːltɛlɛˌfoːn]  

    •  –  •  •  – 

• mobiltelefonsladd [mʊˈbiːltɛlɛfonˌsladː]  

    •  –   • •  •     – 

• sjukhus [ˈɧʉːkˌhʉːs]  

   –      – 

• sjukhuskorridor [ˈɧʉːkhʉskɔrɪˌdoːr]  

   –      •    •    •   – 

Powyższe przykłady składają się ze złożonych morfemów leksykalnych. Są 

jednak również inne typy wyrazów, które mają dwie akcentowane sylaby, 

mianowicie30: 

• Formalnie złożone wyrazy, tj. takie, które dzisiaj nie są postrzegane 

jako złożone, ale z powodów historycznych funkcjonują jako takie. Do 

nich należy kilka często używanych wyrazów, np. ˈadjekˌtiv, ˈalkoˌhol, 

ˈallˌvar, ˈarˌbete, ˈeˌlände, ˈinfiniˌtiv, ˈkonstˌnär, ˈparaˌdis, ˈsubstanˌtiv, 

ˈtallˌrik, ˈävenˌtyr.   

• Wyrazy, które powstają po dodaniu morfemu słowotwórczego jako 

prefiks do akcentowanego morfemu leksykalnego. Wszystkie 

prefiksy oprócz be- i för- są akcentowane (be- i för- są jednak 

akcentowane kiedy dodajemy je do wyrazów złożonych), co znaczy, 

że cały nowy wyraz będzie akcentowany jako złożony, przykłady: 

av- ˈavˌdrag, ˈavˌgå  

bi- ˈbiˌdrag, ˈbiˌstå  

er- ˈerˌhålla, ˈerfarenˌhet  

 
30 Pełna lista akcentowanych morfemów słowotwórczych: Garlén (1988), s. 132-138. 
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in- ˈinˌse, ˈinˌgå  

o- ˈoˌrolig, ˈoerˌhörd  

åter- ˈåterˌgå, ˈåterˌvinning  

•  Przy dodaniu sufiksów słowotwórczych po morfemie leksykalnym 

są dwie opcje: 

o Sufiks otrzymuje akcent boczny i wówczas nowy wyraz 

funkcjonuje jako złożony.  

Przykład: sjuk /ɧʉːk/ → ˈsjukˌdom /ɧʉːkdumː/ 

o Sufiks przejmuje główny akcent od poprzedzającego go 

morfemu. 

Przykład: biblioˈtek /biblioteːk/ →   

biblioteˈkarie /bibliotekaːrie/ 

O tym, które sylaby są akcentowane, decyduje wewnętrzna struktura 

złożonego wyrazu, prezentowana przez poniższe diagramy. W przypadkach, 

gdzie złożony wyraz składa się z innych złożonych wyrazów, człony nie 

znajdujące się na samym początku czy końcu tracą pierwotny akcent. 

 

7.3. Akcent tonalny w języku szwedzkim 

W standardowym języku centralno-wschodnim (rikssvenska) są dwa różne 

sposoby intonacji wyrazów (akcenty tonalne), polegające na zmianie tonu 

podstawowego samogłoski w akcentowanej sylabie wyrazu.  

• Akcent 1: akcent akutowy (szw. akut accent), intonacja idzie do góry 

w akcentowanej sylabie, jeden szczyt w wykresie F0, np. ánd, stég, 

tómt 

• Akcent 2: akcent grawisowy (szw. grav accent), intonacja idzie na dół 

na akcentowanej sylabie, a potem do góry w ostatniej sylabie, więc 

występują dwa szczyty w wykresie F0, np. ànde, stège, tòmte 

Poniższy rysunek pokazuje spektrogram dwóch izolowanych wyrazów, które 

pisane przez fonemy są identyczne, /baːlen/. Różnią się jedynie przez 

intonację; górny wyraz [ˈbɑːlən] (pol. ‘bal’) ma akcent akutowy (1), dolny 

wyraz: [ˈbɑ̀ːlən], pochodzący od szw. ‘bale’ (jest to rodzaj ptasiego gniazda) 

s j u k h u s k o r r i d o r  

     –        •       •      •    – 

 

p e r s o n a l m a t s a l  

   •       •     –       •      – 
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ma natomiast akcent grawisowy (2). Typ intonacji jest wyznaczony w 

spektrogramach przez cienką czerwoną linię odpowiadającą wykresowi F0.  

 

Rysunek 32. Akcent akutowy i grawisowy. 

W języku szwedzkim istnieje wiele par wyrazów, które różnią się jedynie 

rodzajem intonacji. Ponieważ intonacja nie jest cechą dystynktywną w całej 

szwedczyźnie, wyrazy te będą identyczne, również w zapisie fonemicznym. 

Powstają one często w wyniku odmiany formy określonej, np. anden (and i 

ande), stegen (steg i stege), tomten (tomt i tomte). Warto zauważać, że akcent 

tonalny nie funkcjonuje w sposób jednolity w całym obszarze języka 

szwedzkiego. Dwuszczytowość akcentu grawisowego istnieje w rikssvenska i 

w niektórych dialektach. W dialektach południowo-szwedzkich akcent 

grawisowy natomiast jest wyrażony w inny sposób. Fińską odmianę języka 

szwedzkiego (finlandssvenska) cechuje nawet całkowity brak różnicy między 

akcentem akutowym i grawisowym. 

Akcent 1 lub 2 

Wszystkie wyrazy jednosylabowe mają akcent akutowy (1) i nie zmienia tego 

np. dodawanie określonej formy do rzeczowników. Wielosylabowe wyrazy z 
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jednym akcentem wyrazowym (tj. nie-złożone wyrazy), gdzie akcent pada na 

inną sylabę niż pierwsza, również mają akcent akutowy (1), przykład 

[mɵˈsiːk], [lɛkˈɧuːn], [kapɪtaˈlɪsːt].  

Z kolei wszystkie wyrazy z dwoma akcentowanymi sylabami mają akcent 

grawisowy (2), co w odmianie rikssvenska oznacza, że druga akcentowana 

sylaba posiada szczyt tonalny. Dotyczy to wszystkich złożonych oraz 

formalnie złożonych wyrazów, włącznie z wyrazami stworzonymi przez 

akcentowane morfemy słowotwórcze. Rysunek 33. pokazuje wyraźny 

grawisowy akcent w wyrazie złożonym [ˈʝʉːlgranˌsplɵnːdrɪŋ]. 

 

Rysunek 33. Akcentowanie złożonego wyrazu <julgransplundring>. 

Jeśli wyraz ma więcej niż jedną sylabę i pierwsza sylaba jest akcentowana, 

wyraz ten z dużym prawdopodobieństwem ma akcent 2. Szczyt tonalny w 

rikssvenska występuje wówczas w sylabie bezpośrednio po akcentowanej. 

Poniższa tabela 12. przedstawia wpływ struktury morfologicznej na tonalny 

akcent wyrazów oraz przykłady z akcentowanymi sylabami zaznaczonymi za 

pomocą znaków akcentu głównego i bocznego. 
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Liczba sylab 
akcentowanych 

Przykładowe wyrazy Struktura morfologiczna Akcent 

A 1 ˈlast, ˈbil, ˈhus, ˈtomt jednosylabowe wyrazy 1 

B 2 ˈlastˌbil, ˈsjukˌhus, ˈbyggˌtomt złożone wyrazy 2 

2 ˈparaˌdis, ˈföreˌtag, ˈuppˌgift, 
ˈfortˌsätta 

formalnie złożone wyrazy 2 

1 ˈonsdag, ˈblåbär, ˈträdgård leksykalizacje złożonych 
wyrazów 

1 

C 2 ˈanˌvända, ˈavˌlägga, ˈerˌhålla, 
ˈgenˌväg, ˈinˌkomst, ˈmissˌnöjd, 
ˈoˌtroligt, ˈpåˌverka, ˈsärˌskilja, 
ˈtilˌlägga, ˈundˌvika, 
ˈvanˌtrivas, ˈvillˌkor 

derywacje akcentowanymi 
prefiksami  

2 

1 beˈlasta, förˈsäkra, 
internatioˈnell, monoˈlog, 
polyˈglott 

derywacje niektórymi 
nieakcentowanymi 
prefiksami 

1 

D 2 ˈätˌbar, ˈsällˌskap, ˈpratˌsam, 
ˈvisˌhet, ˈbarnˌdom, ˈstorˌlek, 
konˈkursˌmässig, ˈnöjˌaktig  

derywacje akcentowanymi 
sufiksami 

2 

1 ˈmysig, ˈrolig, ˈälskling, 
ˈtidning  

derywacje niektórymi 
nieakcentowanymi 
sufiksami 

2 

1 biblioteˈkarie, prinˈsessa, 
läraˈrinna, muˈseum 

derywacje 
dwusylabicznymi 
akcentowanymi sufiksami 

2 

1 ˈtypisk, ˈtjockis, ˈnederst, 
ˈmystiker, ˈengelsk, ˈromersk 

derywacje niektórymi 
nieakcentowanymi 
sufiksami 

1 

Tabela 12. Akcent tonalny i struktura morfologiczna. 

7.4. Akcent zdaniowy 

Wyrazy występujące jako części zdania w języku polskim można podzielić na 

dwa różne rodzaje: wyrazy samodzielne akcentowo (ortotoniczne) i wyrazy 

niesamodzielne akcentowo (atoniczne), które nazywają się klitykami i 

tworzą akcent z bezpośrednio sąsiadującym wyrazem. Jednosylabowe 

przyimki mają często charakter proklityczny, tzn. tworzą akcent z wyrazem, 

który występuje bezpośrednio po nich, np. w wyrażeniach: 

pod ͜ stołem, nie ͜ mogę, od ͜ niego.   

Przed jednosylabowymi zaimkami osobowymi, przyimki, jak i partykuła ‘nie’ 

otrzymują jednak akcent, np. ze ͜ mną, nie ͜ rób.  

Charakter enklityczny, tj. tworzący akcent z wyrazem bezpośrednio 

poprzedzającym, mają jednosylabowe zaimki osobowe i zaimek zwrotny 

‘się’, np. powiedz ͜ mi, dali ͜ mu, uczę ͜ się. 
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Rysunek 34. przedstawia całe zdanie w języku polskim, podzielone na 

pojedyncze sylaby. Obserwujemy przede wszystkim, że czas trwania 

poszczególnych sylab mało się od siebie różni. Widocznie język dąży do tego, 

żeby sylaby były mniej więcej tej samej długości. Niebieskie strzałki 

odzwierciedlają próbę wskazania sylab z akcentem dynamicznym. Chociaż w 

wypowiedzi istnieje dążenie do rytmiczności, wyrazy w wysokim stopniu 

zachowują swój pierwotny akcent. Tam, gdzie znajduje się wiele wyrazów 

samodzielnych akcentowo obok siebie, odległość między strzałkami jest 

krótsza. Przykład ten pokazuje również, że iloczas w języku polskim nie ma 

znaczenia jeśli chodzi o akcentowanie. Więcej informacji o trudnościach 

związanych z dokładniejszym wyznaczaniem akcentu w języku polskim 

znajduje się w publikacji Wiśniewskiego31. 

 
31 Wiśniewski, s. 126-127. 



 

 

 

Rysunek 34. Zdanie: „Powiedział mi, że na uniwersytet łatwiej jest dotrzeć rowerem niż autobusem albo 
samochodem.” 



 
 

 

 

Rysunek 35. Zdanie: „Han berättade för mig att det är lättare att cykla till universitetet än att åka buss eller bil.” 
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Jeśli patrzymy na wypowiedź o podobnej treści w języku szwedzkim, 

widzimy całkiem inną sytuację. Rysunek 35. pokazuje przebieg wypowiedzi 

podzielonej na sylaby. W porównaniu z polskim przykładem (rysunek 34.), 

czas trwania różnych sylab jest tu bardzo zmienny. Wiąże się to z faktem, że 

gramatyczny akcent języka szwedzkiego polega na iloczasie, a więc na czasie 

trwania akcentowanej sylaby. Wybierając najdłuższe sylaby możemy w 

prosty sposób znaleźć naturalnie akcentowane wyrazy w danej wypowiedzi. 

W polskim przykładzie strzałkami oznaczone zostały więc sylaby z akcentem 

dynamicznym, w szwedzkim natomiast – sylaby z akcentem iloczasowym. 

Obserwujemy wówczas ciekawe zjawisko. Strzałki występują w czasowo 

bardzo podobnych odległościach, mimo tego, że liczba sylab między 

strzałkami jest różna. Tak więc oprócz długich sylab mamy również niektóre 

bardzo krótkie, znajdujące się w tych miejscach, gdzie mówca przyspiesza 

tempo, żeby zdążyć do następnej akcentowanej sylaby. Ten pośpiech nie jest 

jednak możliwy bez znacznych redukcji niektórych nieakcentowanych sylab. 

Rytm języka wydaje się ważniejszy niż staranna artykulacja każdej sylaby. 

Nie chodzi tutaj o niedbałą wymowę, ale o zbiór przyjętych w systemie 

językowym redukcji potrzebnych do osiągnięcia izochronizmu 

(niezmienności czasu) między akcentowanymi segmentami. Język szwedzki 

jest więc (tak jak język angielski) językiem typu „stress-timed”, tzn. jest to 

język, który dąży do wyrównania czasu między akcentowanymi segmentami. 

W innych językach, określonych terminem „syllable-timed”, izochronizm 

występuje między sylabami. Zjawisko to ma miejsce w językach, które dążą 

do tego, żeby zmniejszyć różnice czasu trwania sylab. Porównując nasze dwa 

przykłady dojdziemy więc do wniosku, że język polski jest bardziej typu 

„syllable-timed”, język szwedzki zaś – „stress-timed”.   

Wyrazy, które w języku szwedzkim utrzymują swój pierwotny gramatyczny 

akcent, w zdaniu mają wspólną cechę – są semantycznie ciężkie,  

tzn. zawierają treść zdania. Wyrazy, które tracą swój akcent najczęściej 

pełnią dodatkową funkcję w zdaniu, np. określają relacje między wyrazami 

zawierającymi treści lub sprawują pewną funkcję gramatyczną.  

Przykładowe zdanie „Vad gör du imorgon vid fyra?” (Co robisz jutro około 

czwartej?) można transkrybować w następujący sposób: 

[vaˈjɶːɖɵɪˈmɔrːɔɱvɪˈfyːra] 

Ważną treść w tym zdaniu zawiera czasownik, ale również przysłówek czasu 

(jutro około czwartej), więc te dwie części zdania są akcentowane w 

podanym przykładzie. Rysunek 36. przedstawia schematycznie części mowy 

według skali od treści (semantycznie ciężkie, zachowujące akcent) do funkcji 

(semantycznie lekkie, tracące akcent). 
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Rysunek 36. Wyrazy zachowujące lub tracące akcent. 

 

Melodia zdań 

Języki szwedzki i polski charakteryzują się stopniowym spadkiem tonu 

podstawowego F0 w trakcie wymowy zdań. Zakończenie wypowiedzi 

twierdzącej w obu językach wiąże się z wyraźnym spadkiem F0, co nosi 

nazwę kadencji. Przykłady: 

• Jaś czyta książkę. 

• Janne läser en bok. 

Przy zdaniach pytających istnieją różnice między językami. Szwedzki cały 

czas utrzymuje opadający ton F0, co również ma miejsce w języku polskim w 

pytaniach typu prośby o uzupełnienie informacji. Przykłady z kadencją:  

• Vill du ha kaffe eller te?  

• Chcesz kawę czy herbatę?  

W języku polskim istnieją jednak pytania, które charakteryzują się wzrostem 

tonu F0 w wygłosie ostatniego wyrazu. Taki rodzaj intonacji nazywa się 

antykadencją i jest rzadko spotykany w języku szwedzkim, gdzie występuje 

w niezakończonych zdaniach i krótkich niezakończonych pytaniach. 

Przykłady: 

• Czy jedziesz do Warszawy? 

• Jag vill ha kaffe… (Ja chcę kawę… Nie zdecydowałem się co jeszcze). 

• När då? (Kiedy?) Idag? (Dzisiaj?) Vem då? (Kto?) 

Temat i remat 

Zdania języka mówionego często funkcjonują w kontekście już znanym dla 

rozmawiających. Cały czas pojawiają się jednak nowe zagadnienia, które 

mówca chce podkreślić. Służą do tego następujące narzędzia: 

rzeczowniki 
czasowniki główne 
liczebniki 
nazwy 
wykrzykniki 
przymiotniki 

treść funkcja 

przysłówki zdania i inne 
zaimki 
czasowniki posiłkowe 
spójniki 
przyimki 
rodzajniki 

partykuły 
przysłówki czasu, miejsca 
i sposobu 
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• zmiana szyku wyrazów, tak, że podkreślone wyrazy występują 

wcześniej w zdaniu 

• leksykalne wykładniki (to [den/det], tylko [bara], przecież 

[faktiskt]…) 

• intonacja 

• wolniejsze i bardziej wyraźne wypowiadanie niektórych słów 

To, o czym mówimy i co już jest znane, nazywamy tematem, to, co nowego 

lub zawiera nową informację o temacie, nazywamy rematem. Powyższe 

sposoby podkreślania rematu nazywamy rematyzatorami. W 

wypowiedziach często posługujemy się kilkoma rematyzatorami 

jednocześnie. Przykład: 

 To wczoraj wróciłem do domu (Det var igår jag kom hem) 

W powyższym zdaniu szyk wyrazów (wyraz „wczoraj” na początku) 

współdziała z leksykalnym rematyzatorem („to”) i (ewentualnie) ze 

wzrostem tonu F0, tj. zmianą intonacji. Akcentowanie przez intonację nazywa 

się po szwedzku fokusbetoning i zachodzi w podobny sposób jak w języku 

polskim, tj. przez wzrost tonu F0, tylko z tą różnicą, że w wyrazach z akcentem 

grawisowym wzrost tonu występuje w drugiej sylabie. Rysunek 37. pokazuje 

wyraz <stègen> (drabina) jako składnik dwóch zdań (w każdym zdaniu 

podkreślony jest remat): 

1. Na górze: „Nej, stegen var röd.”  

2. Na dole: „Nej, det var stegen som var röd.” 

W zdaniu pierwszym „stegen” jest informacją znaną, czyli nie ma potrzeby 

podkreślania wyrazu, a więc grawisowy akcent jest wyrazowy z dwoma 

szczytami tonalnymi i pierwszy szczyt jest nawet trochę wyższy niż drugi. 

Natomiast w zdaniu drugim „stegen” jest rematem, co jest wyrażone poprzez 

zmianę intonacji polegającej na wyższej częstotliwości F0 w drugiej sylabie.  
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Rysunek 37. Zmiana akcentu grawisowego w celu podkreślania rematu. 

7.5. Ćwiczenia prozodyczne 

W ćwiczeniach akcentowane sylaby wyznaczone są przez podkreślenie 

długiej głoski. 



 
 

7.5.1. Akcent wyrazowy z akcentem tonalnym 

a) Wyrazy z akcentem na pierwszą sylabę 

Jedna 
sylaba 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Komentarz 

akutowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy  

  flicka 
flickor 
flickan 

 flickorna   rzecz. 1. dekl. 

ros rosen rosor  rosorna   rzecz. 1. dekl.  
    städerska 

städerskan 
städerskor 

 städers-
korna 

rzecz. 1. dekl.  
 

bil bilen bilar  bilarna   rzecz. 2. dekl.  
  gubbe 

gubben 
gubbar 

 gubbarna   rzecz. 2. dekl. 

tall tallen tallar  tallarna   rzecz. 2. dekl. 
ö 
ön 

 öar  öarna   rzecz. 2. dekl. 

  våning  våningar 
våningen 

 våningar-
na 

rzecz. 2. dekl. 

 mjukis  mjukisar 
mjukisen 

 mjukisar-
na 

 rzecz. 2. dekl. 
sufiks -is 

stad städer 
staden 

 städerna    rzecz. 3. dekl. 
zmiana (umlaut) 
samogłoski 



 
 

 

Jedna 
sylaba 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Komentarz 

akutowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy  

get getter 
geten 

 getterna    rzecz. 3. dekl. 
zmiana 
samogłoski 

bok boken 
böcker 

 böckerna    rzecz. 3. dekl.  
zmiana 
samogłoski 

katt katten katter  katterna   rzecz. 3. dekl. 
  äpple 

äpplet 
äpplen 

 äpplena   rzecz. 4. dekl. 

bo 
bot 
bon 

 bona     rzecz. 4. dekl. 

tal talet 
talen 

     rzecz. 5. dekl. 

hus huset 
husen 

     rzecz. 5. dekl. 

    lärare 
läraren 
lärarna 

  rzecz. 5. dekl. 

  spela 
spelar 
spela! 

 spelade 
spelande 

  czas. 1. konj.  



 

  

 

Jedna 
sylaba 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Komentarz 

akutowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy  

spelat 
  hämta 

hämtar 
hämta! 
hämtat 

 hämtade 
spelande 

  czas. 1. konj.  

stäng! 
stängt 

stänger stänga 
stängde 

 stängande   czas. 2. konj. 

läs! 
läst 

läser läsa 
läste 

 läsande   czas. 2. konj. 

bo 
bor 
bott 

 bodde  boende   czas. 3. konj. 

skrev 
skriv! 

skriver skriva 
skrivit 

 skrivande   czas. 4. konj. 

drack 
drick! 

dricker dricka 
druckit 

 drickande   czas. 4. konj. 

gör 
gör! 
gjort 

 göra 
gjorde 

 görande   czas. niereg. 

 kemisk  kemiska    przymiotnik 
sufiks -isk 

lat  lata 
latast 

 latare   przym. 



 
 

 

Jedna 
sylaba 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Komentarz 

akutowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy akutowy grawisowy  

bra 
bäst 

bättre      przym. 
końcówka -re 

dum  dumma 
dummast 

 dummare 
dummaste 

  przym. 

stor 
störst 

större 
största 

stora     przym.  
końcówka -re 

rund  runda 
rundast 

 rundare 
rundaste 

  przym. 

  farlig  farliga 
farligast 

 farligare przym. 

  fyra 
fjärde 

    liczebnik (cztery 
i czwarty) 

 hundra  hundrade    liczebnik (100) 
wyjątek 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

b) Wyrazy z akcentem na drugą sylabę 

Wszystkie wyrazy mają akcent akutowy. 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Pięc sylab Komentarz 
 betoning betoningar 

betoningen 
betoningarna rzecz. 2. dekl. 

prefiks be- 
konflikt konflikten 

konflikter 
konflikterna  rzecz. 3. dekl. 

förstånd förståndet 
förstånden 

  rzecz. 5. dekl. 
prefiks för- 

kontor kontoret 
kontoren 

  rzecz. 5. dekl. 

  behållare 
behållaren 
behållarna 

 rzecz. 5. dekl. 
prefiks be- 

 förhandla 
förhandlar 
förhandla! 
förhandlat 

förhandlade  czas. 1. konj. 
prefiks för- 

beskriv! 
beskrev 

beskriva 
beskriver 
beskrivit 
beskriven 

  czas. 2. konj. 
prefiks be- 

 ordentlig ordentliga 
ordentligast 

ordentligare przymiotnik 

 behaglig behagliga 
behagligast 

behagligare przymiotnik, 
prefiks be- 



 
 

 

c) Wyrazy z akcentem na przedostatnią sylabę 

Trzy lub cztery sylaby Pięc  lub sześć sylab Komentarz 
akutowy grawisowy akutowy grawisowy  

 väninna 
väninnan 
väninnor 
väninnorna 

  rzecz. 1. dekl.  
sufiks -inna 

 frisörska 
frisörskan 
frisörskor 
frisörskorna 

  rzecz. 1. dekl.  
sufiks -rska 

magister 
magistern 
magistrar 
magistrarna 

   rzecz. 2. dekl. 

revisor 
revisorn 
revisorer 

 revisorerna  rzecz. 3. dekl. 
zmiana miejsca 
akcentu  

museum 
muséet 
muséer 
muséerna 

   rzecz. 5. dekl. 

 kalkylator 
kalkylatorn 

kalkylatorer 
kalkylatorerna 

 rzecz. 3. dekl. 
sufiks -ator 
zmiana miejsca 
akcentu 



 

  

 

Trzy lub cztery sylaby Pięc  lub sześć sylab Komentarz 
  medicinera 

medicinerar 
medicinerat 
medicinera! 
medicinerade 

 czas. 1. konj. 
sufiks -era 

problematisk  problematiska  przymiotnik 

d) Wyrazy z akcentem na ostatnią sylabę 

Dwie sylaby Trzy sylaby Cztery sylaby Pięc sylab Komentarz 
 apparat apparater 

apparaten 
apparaterna rzecz. 3. dekl. 

 
 medicin mediciner 

medicinen 
medicinerna rzecz. 3. dekl. 

 
problem problemen   rzecz. 5. dekl. 
 bageri bagerier 

bageriet 
bagerierna rzecz. 3. dekl. 

 
formell formella   przymiotnik 
stabil stabila   przymiotnik 
 generös generösa 

generösast 
generösare przymiotnik 
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7.5.2. Złożone wyrazy 

Wszystkie złożone wyrazy mają dwie akcentowane sylaby z akcentem 

grawisowym na pierwszej sylabie. Druga akcentowana sylaba (boczna) jest 

nieco słabiej akcentowana niż pierwsza, przykład:  

<sammansättning> /samːansɛtːniŋ/ [ˈsamːanˌsɛtːnɪŋ] 

a) Formalnie złożone wyrazy 

Przykładowe wyrazy, składające się z akcentowanych prefiksów i sufiksów; 

wyrazy wymawia się jako złożone, chociaż postrzegane są jako pojedyncze. 

W poniższej tabeli w akcentowanych sylabach podkreślone zostały długie 

głoski. 

Wyraz Komentarz 
ange, anger, angav, angett czasownik, prefiks an- 
antikropp, -ar rzeczownik, prefiks anti- 
bidrag, -0 rzeczownik, prefiks bi- 
föredra, föredrar, föredrar, 
föredragit 

czasownik, prefiks före- 

hyperinflation, -er rzeczownik, prefiks hyper- 
inflytande, -0 rzeczownik, prefiks in- 
jättestor przymiotnik, prefiks jätte- 
misstänka, misstänker, misstänkte, 
misstänkt 

czasownik, prefiks miss- 

motståndare, -0 rzeczownik, prefiks mot- 
orolig przymiotnik, prefiks o- 
samarbete, -0 rzeczownik, prefiks sam- 
superbra przymiotnik/przysłówek, prefiks 

super- 
återvända, återvänder, återvände, 
återvänt 

czasownik, prefiks åter- 

överföring, -ar rzeczownik, prefiks över- 
drickbar przymiotnik, sufiks -bar 
sjukdom, -ar rzeczownik, sufiks -dom 
sanningsenlig przymiotnik, sufiks -enlig 
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b) Złożone wyrazy 

Jeden lub dwa 
człony 

Trzy lub więcej członów Komentarz 

arbeta förvärvsarbeta czasownik 
bostad bostadsannons rzeczownik  
flygplan flygplansbesättning rzeczownik 
födelsedag födelsedagsfest rzeczownik 
tjänsteman ambassadtjänsteman rzeczownik 
matsal lunchmatsal rzeczownik 
apparat hembränningsapparat rzeczownik 
arbetslös arbetslöshetsersättning przymiotnik → 

rzeczownik 
blågul blågulfärgad przymiotnik 
fördelaktig ofördelaktig przymiotnik 
paradis paradisö rzeczownik 
äventyr äventyrsspel rzeczownik 

 

7.5.3. Akcent zdaniowy 

a) Wstęp do ćwiczeń 

Ponieważ język szwedzki jest językiem typu „stress-timed”, czas między 

każdą akcentowaną sylabą jest prawie identyczny. Wymowa poniższych 

trzech wyrazów wymaga mniej więcej takiej samej ilości czasu: 

ett, två, tre 

Piszemy je teraz z podkreślonymi długimi sylabami i ze znakiem „|” przed 

każdą długą sylabą: 

|ett |två |tre  

    –      –      –  

Bardziej rozbudowany jest przykład „ett och två är tre”, który przy 

swobodnej mowie z normalnymi redukcjami brzmi: 

|ett o |två e |tre 

   –   •      – •      – 

Według Ollego Kjellina, którego podręcznik „Svensk prosodi i praktiken” 

stanowi podstawę do tego wstępu, akcentowana (długa) sylaba w każdym 

segmencie wymaga około 
2

3
 całego czasu trwania segmentu. Oznacza to, iż 

krótkie głoski muszą być naprawdę krótkie oraz że będą jakościowo mniej 

wyraźne. Rysunek 38. pokazuje spektrogram z wyznaczonymi sylabami 

krótkimi i długimi, razem z niebieskimi strzałkami oznaczającymi równy czas 

trwania każdego segmentu.   
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Rysunek 38. Czas trwania sylab i segmentów. 

Następny przykład, również z podręcznika Kjellina: 

|Katten |sitter i |fönstret  

     –   •       –  •  •     –      • 

Wynik wczytywania do programu Praata powyższego zdania pokazany jest 

na rysunku 39. Widać, że akcentowane sylaby nadal wymagają ponad połowy 

czasu trwania całego segmentu. Mimo tego, że segmenty nie są identycznie 

długie, widać dążenie do utrzymania równości między nimi. 
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Rysunek 39. Czas trwania sylab i segmentów. 

We wszystkich przykładach intonacja akcentowanej (długiej) sylaby była 

akutowa, co znaczy, że ton podstawowy idzie w nich do góry, w szczególności 

w dwóch akcentowanych rzeczownikach: „katten” i „fönstret”. Zakończenie 

zdania sygnalizowane jest przez spadek tonowy. Zmiana intonacji pod koniec 

zdania „Är det katten som sitter i fönstret?” zilustrowana jest na rysunku 40. 
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Rysunek 40. Czas trwania sylab i segmentów. 

 

b) Przykładowe zdania 

Zdania Komentarz 
Vad läser du? 
Jag läser tidningen. 

Vad |läser du? 
Jag läser |tidningen. 

Det brister i planeringen. (akut.) 
Det finns brister i planeringen. 
(graw.) 

Det |brister i pla|neringen. (akut.) 
Det finns |brister i pla|neringen. 
(graw.) 

Släpp in katten! Släpp |in |katten! 
Bilen är på reparation. |Bilen är på repara|tion. 
Jag läser svenska för att det är kul. Jag läser |svenska för att det är |kul. 
Det är så roligt att du klarade 
tentan. 

Det är |så |roligt att du |klarade 
|tentan. 

Vad gör du på tisdag? Vad |gör du på |tisdag? 
Hon fikar med några vänner efter 
jobbet. 

Hon |fikar med några |vänner efter 
|jobbet. 

Ta av skorna! Ta |av |skorna! 
Vad säger du om att gå på bio? Vad |säger du om att gå på |bio? 
Skyll inte på mig! Skyll |inte på |mig! 
I hörnet står en fåtölj. I |hörnet |står en få|tölj. 
Var ligger boken? Var |ligger |boken? 
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Boken ligger på köksbordet. |Boken |ligger på |köks|bordet. 
Är du förberedd för fonetikprovet? Är du |förbe|redd för 

fone|tik|provet? 
Han försöker tänka. Han försöker |tänka. 
Hur länge ska man behöva vänta på 
tåget? 

Hur |länge ska man behöva |vänta 
på |tåget? 

Ner med fötterna från bordet! |Ner med |fötterna från |bordet! 
Hur är det med din syster 
nuförtiden? 

Hur är det med din |syster 
nuför|tiden? 

Hon är förkyld och har ont i halsen. Hon är för|kyld och har ont i 
|halsen. 

 

 

  



 

8. ORTOGRAFIA 

8.1. Wstęp 

Ostatnia reforma ortografii szwedzkiej miała miejsce w roku 1906, kiedy 

zmieniono te kombinacje spółgłoskowe, które nie miały odpowiedników w 

wymowie, np.: 

• „dt” > „t” lub „tt”, w wyrazach powstających z powodu odmiany w 

rodzaju nijakim, np. „kalladt” > „kallat” i „rödt” > „rött”  

• „f”, „fv” i „hv” > „v” w wyrazach, gdzie wymawia się [v], 

np. „lif” > „liv”, „lefva” > „leva”, „hvem” / „hvad” > „vem” / „vad” 

Od tego czasu nie miały miejsca żadne reformy ortografii, chociaż w XX wieku 

wśród autorów takich jak Pär Lagerkvist pojawiły się inicjatywy pisania z 

ortografią zbliżoną do wymowy, np. *<je> zamiast <ge>. Głównym 

argumentem przeciwko takiej zmianie był fakt, że ortografia traci w ten 

sposób relację z historyczną tożsamością morfemu leksykalnego. Takie 

zmiany spowodowałyby dziwne rozbieżności np. wewnątrz odmiany 

czasowników takich jak: <ge> (/jeː/), <gav>, <gett>  (/jetː/). Mają one dzisiaj 

jednolitą ortografię przez <g> w nagłosie. Podobna sytuacja ma miejsce w 

przypadku czasowników rozpoczynających się od /ɧ/, np. <stjäla> /ɧɛːla/, 

<stal> /staːl/, <stulit> /stʉːlit/. Ortografia języka szwedzkiego w dużym 

stopniu odzwierciedla zatem pochodzenie historyczne wyrazu.    

Innym czynnikiem komplikującym ortografię jest oznaczanie długiej głoski 

akcentowanej sylaby. Trzeba pamiętać, że tylko iloczas spółgłoskowy, a nie 

samogłoskowy jest oznaczony w piśmie, np.  /viːla/ należy pisać <vila> a nie 

*<viila>, /vilːa/ natomiast pisze się <villa>. Kiedy spółgłoski występują w 

zbitkach w wygłosie sylaby, rozumiemy, że samogłoska w środku jest krótka, 

szczególnie w przypadkach, kiedy szwedzka fonotaktyka nie pozwala na 

daną kombinację w nagłosie sylaby: 

• /stranːda/ piszemy <stranda> zamiast *<strannda>, bo nie możemy 

rozpoczynać sylaby z *<nda…> więc poprzedzający fonem /a/ nie 

może być długi, gdyż <nd> należy do wygłosu sylaby <strand>, który 

jest morfemem leksykalnym 

• /stapːla/ piszemy <stappla>, bo <pl…> jest dozwolony jako początek 

nowej sylaby; istnieje również wyraz /staːpla/ <stapla> 

Powszechna zbitka <st>, która występuje zarówno jako nagłos, jak i wygłos 

sylaby nie pojawia się jednak po długich samogłoskach w morfemach 

leksykalnych, a więc piszemy np. <mast>, <häst>, <last>, <gäst>, zamiast 

*<masst>, *<hässt>, *<lasst>, *<gässt>.  
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8.2. Samogłoski 

Samogłoski w języku szwedzkim dzielimy na samogłoski twarde (hårda) i 

miękkie (mjuka), z których ostatnie, składające się z najbardziej przednich 

samogłosek, historycznie miały wpływ zmiękczający na niektóre kombinacje 

spółgłoskowe opisane w rozdziale 8.3: 

Samogłoski twarde: A /a/ ([ɑ])  O /u/  U /ʉ/  Å /o/  

Samogłoski miękkie: E /e/  I /i/  Y /y/  Ä /ɛ/  Ö /ø/ 

W powyższym zestawieniu samogłoski występują obok swoich fonemów, 

które posłużą nam jako podstawa do dalszego opisywania ortografii 

samogłosek szwedzkich. 

Dyftongi: 

Standardowy współczesny język szwedzki nie zawiera dyftongów 

(dwugłosek), ale mogą się one pojawiać jako wynik zapożyczeń z innych 

języków. Najbardziej w języku zasymilowane dyftongi to <au> i <eu>. 

Przykłady: 

sylaba akcentowana 

 paus [ˈpʰa͡us] 

 auto- [ˈa͡utɔ]  

 neutrum [ˈnɛ͡utrɵm] ale również bez dyftongu [ˈneːɵtrɵm] 

sylaba nieakcentowana 

 autentisk [a͡uˈtɛnːtɪsk] 

 Europa [ɛ͡uˈruːpa] 

 



 

LITERA FONEM GŁOSKA UWAGI 

<A> /a/ 

[a] (głoska krótka), np. matta, last, vall, darr. Również w 
wygłosie, np.  hitta 

 

[ɑː] (długa), np. mat, svar, tal… 

<O> 

/u/ 
[ʊ] (krótka), np. ost, bott, hos, ont, fort…  Fonem /u/ jest podstawowym 

fonemem dla tej litery. W szwedzkim 
alfabecie czytamy <O> jako [u]. [uː] (długa), np. mos, rop, bok, bov, sol, skola, hov… 

/o/ 

[ɔ] (krótka), np. oss, sort, kolonn, ballong, kors, torr, kom, 
om, morgon… 

Podstawowa litera dla fonemu /o/ 
jest <Å>. 

[oː] (długa):  
• Niektóre wyrazy jak hov, sova, son, dov, lova… 
• W zapożyczeniach, np. kod, strof, krom, Polen, 

drog, symbol, saxofon… 

<U> /ʉ/ 
[ɵ] (krótka), np. buss, tupp, hugg, dum, dusch, full, surr… 

 
[ʉ̟ː] (długa), np. hus, bur, duk, huv, ful… 

<Å> /o/ 
[oː] (długa), np. lås, låt, hål, stå, få, blå, på, kråka, åh! 
åtminstone… 

W szwedzkim alfabecie czytamy <Å> 
jako [o]. 



 

 

 

[ɔ] (krótka):  
• Przed długą spółgłoską, która występuje z 

powodu odmiany, np. fått, blått, nådde…  
• Sylaba kończąca się na /ŋ/, np. lång, sång, tång…  
• Niektóre wyrazy jak brådska, låtsas, råtta, åska… 

 

 

LITERA FONEM GŁOSKA UWAGI 

<E> /e/ 

[eː] (długa), np. hes, vek, feber, chef, genom, dela… 

Fonem /e/ nie kontrastuje z 
fonemem /ɛ/ w nieakcentowanych 
sylabach. W tej pozycji /e/ można 
wymawiać jako [e], [ɛ] lub [ə].  

[ɛ] (krótka), np. fett, fem, tretton, hem, tenn, besk, ej, lakej, 
prinsessa, sett… 

[æ] (krótka), w niektórych wyrazach przed [r], np. berg, 
verb, vers 

<I> /i/ 
[iː] (długa), np. vis, vik, prestige, fiber… 

 
[ɪ] (krótka), np. viss, pigg, ting, sill.. 

<Y> /y/ [yː] (długa), np. lys, tyg, fyr…  



 

 

[ʏ] (krótka), np. hyss, mygg, stygg, fynd… 

<Ä> /ɛ/ 

[ɛː] (długa), np. läte, näs, schäfer, väg… 

 

[æː] (długa), przed [r], np. här, där, värde… 

[ɛ] (krótka), np. sätt, säng, träff, sträng, käpp… 

[æ] (krótka), w niektórych wyrazach przed [r], np. särk, 
värst, värpa… 

<Ö> /ø/ 

[øː] (długa), np. lös, möbel, hög, lön, lök… 

 
[œ] (krótka), np. löss, född, sjöng, högg, föll… 

[ɶː] lub [œː] (długa), przed /r/, np. dör, hör, björn, störa… 

[ɶ] lub [œ] (krótka), przed /r/, np. dörr, mörk, förr… 
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8.3. Spółgłoski 

Tak jak fonemy samogłoskowe, spółgłoski mają realizację krótką lub długą. 

Pojedyncze litery spółgłoskowe zwykle wymawia się tak jak po polsku, 

oprócz niektórych poniżej opisanych przypadków, gdzie fonetyczne 

otoczenie ma wpływ na wymowę (dotyczy to przede wszystkim <g> i <k>). 

Ponadto istnieje duża liczba kombinacji spółgłoskowych, które odpowiadają 

różnym fonemom.  

Ortografia szwedzka zaznacza długą spółgłoskę w akcentowanej sylabie na 

różne sposoby: 

• Podwójna litera: <pp>, <bb>, <tt>, <dd>, <gg>, <mm>, <nn>, <ff>, <ll>, 

<rr> 

przykłady: stoppa, hobby, fett, ladda, lägga, komma, finna, luffare, 

kväll, dörr 

o wyjątek: podwójna litera <k> jako <ck>   

przykład: lock, säck, tack  

wyjątek: wyraz „och” /ok:/ 

o kombinacja <ng>, tj. fonem /ŋ/, oznacza zawsze długą 

spółgłoskę w akcentowanej sylabie: ring, sång, balkong 

• Jeśli długa spółgłoska rozpoczyna grupę spółgłoskową w tej samej 

sylabie, piszemy ją pojedynczo:  

przykłady: mynt, starkt, folk, torg, dans, luft, lustig, rund… 

o wyjątek: imiesłowy stworzone od czasowników  

(2. koniugacji) z długą spółgłoską w bezokoliczniku: np. 

bygga→byggd/byggt, ställa→ställd/ställt, fälla→fälld/fällt… 

o wyjątek: odmiana przymiotnikowa rodzaju nijakiego, np. 

slapp/slappt, vass/vasst, torr/torrt, kall/kallt, snabb/snabbt, 

snygg/snyggt… 

o odmiany przymiotnikowe rodzaju nijakiego oraz imiesłowy 

stworzone na podstawie wyrazu kończące się na „nn” 

piszemy pojedynczo: np. sann → sant, känna→känd/känt … 

• /mː/ i /nː/ w wygłosie zazwyczaj piszemy pojedynczo, mimo tego, że 

fonemy są długie, przykłady: om, hem, fram, dum, rum, kam, dom, 

rem… (wyjątki: lamm, damm) min, din, sin, in, en, sen, men, den, vän, 

mun… 

o w odmianach, przed samogłoską, wraca podwójna litera, np. 

vännen, munnen, rummet, kammen (wyjątek: domen) 

• /jː/ w wygłosie pisze się pojedynczo w wyrazach takich jak aj, haj, nej, 

hej, kaj… Podwójna litera w tym wypadku również nie występuje w 

odmianach przed samogłoską, np. hajen, kajen. 

• /ŋ/ piszemy <ng>, np. ung, sväng, många, krånglig 
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o /ŋ/ przed /n/ piszemy <g>, np. agna, lugn, regn [ˈrɛŋːn] 

Samogłoskowe bogactwo alofonów nie istnieje w spółgłoskach, które 

występują w relacjach, gdzie jeden fonem odpowiada jednej głosce (poza 

kilkoma wyjątkami). Fonemy te mogą się jednak realizować w piśmie na 

wiele różnych sposobów, nie tylko jeśli chodzi o wyżej wymienione długie 

spółgłoski. Inne rozbieżności między pisownią a wymową powstały jako 

wynik procesów koartykulacyjnych historycznego rozwoju języka 

szwedzkiego. Dotyczą one przede wszystkim fonemów /j/, /ɧ/ i /ɕ/, którym 

w piśmie odpowiada aż do trzech liter.  

Następujące kombinacje znaków literowych odpowiadają fonemowi /j/ 

• <j>, np. jägare, ja, juni… 

• <hj> w nagłosie, np. hjälte, hjort, hjärna, ihjäl, hjälp! hjortron… 

• <dj> w nagłosie, np. djur, djärv, djup… 

• <lj> w nagłosie, np. ljus, ljud, ljum, ljung, ljuga…  

• <gj> w trzech słowach (i w ich odmianach): gjorde (od göra), gjuta, 

fiskgjuse 

• przez <g> przed miękkimi samogłoskami /i/ /e/ /y/ /ɛ/ /ø/:  

np. ge, gift, gymnastik, gärna, göra… (głównie w nagłosie) 

• przez <g> po /l/ lub /r/, np. helg, talg, varg, berg… 

 

Następujące kombinacje znaków literowych odpowiadają fonemowi /ɧ/  

(tak zwany „sje-ljud”) 

• <sj> np. w: sju, själv, själ, sjunga, sjuk, sjätte, sjuda… 

• <stj> w: stjärna, stjälk, stjärt, stjäla, stjälpa. 

• przez <sk> przed miękkimi samogłoskami /i/ /e/ /y/ /ɛ/ /ø/:  

np. sked, skifta, sky, skäl, skörd, maskin… 

• przez <skj> przed /u/ i /ʉ/: skjorta, skjuta, skjul, skjuts, skjuv.   

• przez <sch>, <si>, <ti>, <ge>, <j>, <ch> najczęściej w zapożyczeniach, 

których pismo zostało utrwalone w języku, np.: schema, schack, 

mustasch, illusion, recension, situation, geni, tragedi, jasmin, chef, 

choklad… 
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Następujące kombinacje znaków literowych odpowiadają fonemowi /ɕ/  

(tak zwany „tje-ljud”) 

• <tj> np. w: tjog, tjur, tjugo, tjänst, förtjust, tjej… 

• <k> przed miękkimi samogłoskami /i/ /e/ /y/ /ɛ/ /ø/: kika, kedja, 

kyla, kär, köra… (niestety są też wyjątki jak kille, kör, kelter, które 

wymówione są przez /k/) 

• <kj> kjol 

W pisanym języku szwedzkim istnieją też litery, którym nie odpowiada 

oddzielny fonem. Najbardziej powszechną z nich jest litera <x>, którą 

czytamy jako dwugłoskę [ks] i którą również w fonemach piszemy jako /ks/ 

w wyrazach takich jak „häxa” /hɛksa/. Powszechnie występująca jest 

również litera <c>, czytana jako /s/ przed samogłoskami miękkimi i jako /k/ 

przed samogłoskami twardymi. Litera ta pojawia się w wyrazach 

pochodzenia obcego, np. „citron” /sitruːn/ lub „cool” /kuːl/. W alfabecie 

szwedzkim istnieją również litery <q>, <w> i <z>, które czyta się jako /k/, /v/ 

i /s/. 

  



 
 

9. DIALEKTY REGIONALNE JĘZYKA SZWEDZKIEGO 

Język szwedzki jest bogaty w lokalne odmiany nazywane przez Szwedów 

dialektami, chociaż tylko w niektórych przypadkach różnią się one od siebie 

słownictwem. Wyraz dialekt [dɪaˈlɛkːt], z gr. διάλεκτος - rozmowa, sposób 

mówienia (λέγω – mówić) w języku szwedzkim oznacza „lokalną odmianę 

pewnego języka” 32 , co w języku polskim może mieć dwa odpowiedniki: 

dialekt i gwara. Dialekty cechują przede wszystkim odrębne akcenty tonalne 

i systemy głoskowe w porównaniu do wspominanego wcześniej rikssvenska, 

czyli języka mówionego, który dzisiaj nazywamy standardowym językiem 

szwedzkim. Odmiana ta rozwijała się od XVII wieku wśród wykształconych 

elit społeczeństwa, mieszkających w okolicach stolicy i zatrudnionych w 

administracji państwowej. Dzisiaj wymowę standardową można usłyszeć 

(oprócz radia i telewizji) w regionach centralno-wschodnich.  

Wyróżniamy trzy fonetycznie, historycznie i geograficznie oddzielone 

regiony dialektalne języka szwedzkiego: dialekty południowo-szwedzkie, 

fińsko-szwedzkie i centralno-szwedzkie33.  

Różnice dialektalne odnajdujemy głównie w prozodii oraz w głoskowym 

realizowaniu się fonemów.  

 
32 Hasło „dialekt” w: Svenska Akademiens Ordlista (Stockholm 2015), s. 204. 
33 Za: Gösta Bruce, Vår fonetiska geografi (Lund 2010), s. 25-27.  
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Rysunek 41. Regiony dialektalne i niektóre warianty centralno-szwedzkie. 
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Południowo-szwedzkie dialekty 

Dialekty te występują w dawnych prowincjach duńskich, tj. Skåne, 

południowy Halland oraz Blekinge. Ważną cechą fonetyczną jest realizacja 

/r/ we wszystkich pozycjach jako tylnej głoski [ʀ], lub [ʁ] (szczególnie w 

Hallandzie). Tylna realizacja /r/ powoduje, że w dialektach południowo-

szwedzkich nie ma spółgłosek retrofleksyjnych, powstających z asymilacji 

[r], więc wyrazów takich jak /kors/ nie wymawia się jak [ˈkʰɔʂː], ale raczej 

jak [ˈkʰɔʀs].  

Dyftongi (dwugłoski) występują w miejscu długich samogłosek, szczególnie 

w najbardziej południowej części regionu, tj. w Malmö i jego okolicach: 

[ɑː] →[a͡ɔ] 

[uː] → [e͡u] 

[ʉː] → [ø͡ʉ] 

[oː] → [ɛ͡o] 

[eː] → [ɛ͡e] 

[iː] → [e͡͡i] 

[yː] → [ø͡y] 

[ɛː] → [æ͡ɛ] 

[øː] → [ɶ͡œ] 

Pod względem prozodii dialekty południowo-szwedzkie różnią się od 

rikssvenska tym, że ich akcent grawisowy ma tylko jeden szczyt tonalny, 

pojawiający się później niż w wyrazach akcentu akutowego, którego szczyt 

tonalny występuje bardzo wcześnie w akcentowanej sylabie. Dzięki temu 

melodia języka może sprawiać wrażenie, że ton spada w wyrazach akcentu 

akutowego i rośnie w wyrazach akcentu grawisowego.  

Fińsko-szwedzkie dialekty 

Język szwedzki w Finlandii pod wieloma względami różni się od języka 

innych regionów. Przede wszystkim cechuje się brakiem akcentu 

grawisowego. Nie ma również głosek supradentalnych, mimo tego, że /r/ jest 

przednia. Wyrazy typu <kors> wymawia się więc [ˈkʰɔrs] a nie [ˈkʰɔʂː]. Inną 

cechą tego dialektu jest afrykatyzacja fonemu /ɕ/, który wymawia się [ʨ].  
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Centralno-szwedzkie dialekty 

Mimo licznych wewnętrznych różnic większość kraju stanowi jeden region 

dialektalny. W jego wschodnich częściach, w okolicach jeziora Mälaren, 

Sztokholmu i Uppsali, znajdujemy dialekty będące podstawą dla rikssvenska. 

Oprócz Gotlandii nie ma znaczącej dyftongizacji samogłosek, ale istnieją duże 

różnice lokalne jeśli chodzi o ich zabarwienie, szczególnie w zachodniej 

Szwecji. Przez Småland i Västergötland przebiega izoglosa34 występowania 

[ʀ], która to głoska w niektórych częściach zachodniej Szwecji jest  

w dystrybucji komplementarnej z [r], tj. w nagłosie wyrazu występuje [ʀ],  

w innych pozycjach [r]. Na północ od izoglosy znajdujemy tylko [r], a razem 

z nią spółgłoski retrofleksyjne, powstające w wyniku asymilacji. Inna 

izoglosa z podobnym przebiegiem jest między [ʂ] i [ɧ] dla fonemu /ɧ/. Na 

południe od izoglosy fonem /ɧ/ we wszystkich pozycjach realizowany jest 

jako [ɧ], na północ (a więc również w rikssvenska) [ɧ] występuje natomiast 

tylko w nagłosie, a w innych pozycjach słyszymy [ʂ]. Bardziej północna 

izoglosa dotyczy fonemu /l/, który w większości kraju występuje jako [l], ale 

w północnych dialektach wymawia się [ɽ]. 

Patrząc na prozodię, widzimy dużo różnic lokalnych, zarówno w realizacji 

akcentu tonalnego, jak i w melodii językowej, np. niektóre zachodnio-

szwedzkie dialekty, m.in. w Göteborgu, mają wzrastający ton pod koniec 

zdania.  

 

 

W latach 1998 – 2000 zrealizowano na kilku uniwersytetach wspólny projekt 

SweDia 2000, którego celem była dokumentacja szwedzkich dialektów 

występujących w Szwecji i Finlandii. Zapisy ze stu miejscowości całego 

obszaru językowego publikowano na specjalnej stronie internetowej 35 . 

Nagrania różnorodnych gwar lokalnych zachęcają do refleksji: w jakich 

kierunkach rozwija się język szwedzki dzisiaj, jakie zjawiska w otoczeniu 

mówcy będą miały wpływ na wymowę w przyszłości? 

 

  

 
34 „Linia na mapie językowej wyznaczająca zasięg terytorialny jakiejś cechy 
językowej”, za: Internetowa encyklopedia PWN,  
https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/izoglosa.html, dostęp: 25.08.2019. 
35 SweDia 2000, http://swedia.ling.gu.se/index.html, dostęp: 26.11.2019. 
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Wiśniewski, Marek, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, 

5. wyd., UMK, Toruń, 2007 
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