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Językoznawca a język

Jeśli przedmiotem badań językoznawcy jest 

język, to powstaje pytanie, jak ma on dotrzeć 

do przedmiotu swoich badań.

Językoznawca może badać

 kompetencję językową (swoją albo innych 

użytkowników, pytając się czy dane zdanie jest 

poprawne),

 teksty.



Korpus (corpus, pl. corpora)

 Tradycyjnie – każdy zbiór tekstów traktowany 

jako podstawa do analizy (lingwistycznej) danego 

języka.

 Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym 

czegoś szukamy.

 Może nim być zbiór tekstów jednego autora lub 

artykułów z gazety, w szczególnym przypadku 

nawet słownik lub zbiór cytatów.



Teksty

 Gromadzenie tekstów źródłowych i posługiwanie się 
cytatami w opisie języków naturalnych było techniką 
stosowaną od dawna. Pionierami wykorzystującymi 
korpusy tekstów do badań nad językiem byli 
leksykografowie.

 Anglia
 XVIII wiek Samuel Johnson w oparciu o badania korpusowe prowadził 
prace nad nowym słownikiem języka angielskiego Dictionary of the English 
Language

 Polska
 XVII wiek – wykorzystanie tekstów jako podstawy do opracowania listy 
haseł słownikowych – Thesaurus Polono-Latino-Graecus Knapiusza 
(1621) zawiera odesłania do kilkudziesięciu autorów polskich, których 
autorytetem twórca słownika chciał uzasadnić obecność w nim niektórych 
rzadkich wyrazów.

 XVIII wiek – oryginalne zdania jako przykłady użycia – Nowy 
dykcjonarz to jest mownik polsko-niemiecko-francuski Troca (1764).



Rewolucja w lingwistyce
Gromadzenie materiału i jego ekscerpcja wymagały ogromnych 

nakładów pracy. Naukowców zniechęcało żmudne kartkowanie 

tekstów w poszukiwaniu interesujących ich zjawisk a następnie 

rozpisywanie słów wraz z kontekstem na oddzielne fiszki.

Ale przyszedł im z pomocą komputer...

Lingwistyka do początków XX wieku – filologia: analiza tekstów 

minionych epok, interpretacje historyczne, pochodzenie i 

pokrewieństwo języków.

Lingwistyka XX wieku – trzy rewolucje: strukturalna, formalna i 

informatyczna.

Językoznawstwo XXI stulecia to lingwistyka korpusowa.



Lingwistyka korpusowa

 Wykorzystuje korpusy językowe jako źródła 

pozyskiwania wiedzy o języku.

 Empiryczna nauka o języku oparta na materiale z 

żywego języka.

 Podejście korpusowe nie jest odrębną dziedziną językoznawstwa 

– jest metodologią badania konkretnych zjawisk językowych. Nie 

jest ograniczone do jakiejś konkretnej dziedziny badań językowych 

i jest z powodzeniem stosowane do pozyskiwania wiedzy o języku 

w takich dziedzinach, jak składnia, semantyka, pragmatyka, 

fonetyka, socjolingwistyka, etc.



Korpus

zbiór tekstów, danego języka, które zostały 

wybrane i uporządkowane wg wyraźnych 

kryteriów, których zadaniem jest odwzorowanie 

danego języka 

(J. Sinclair 1996)



Korpus

• zbiór tekstów

• zebranych przez kogoś

• pod pewnym kątem

• dla określonych celów (najczęściej 

badawczych)

• mający postać cyfrową – i w związku z tym

• wyposażony w urządzenie przeszukujące
(W. Chlebda 2013)



Korpus – podstawowe kryteria

 Wersja elektroniczna tekstów;
 Ilość - „odpowiednio” obszerny;
 Jakość – autentyczność;
 Prostota – czysty tekst;
 Udokumentowanie – dane bibliograficzne;
 Zrównoważenie (tzn. teksty różnych stylów, 
gatunków, napisane przez wielu autorów na 
przestrzeni odpowiedniego odcinka czasu);
 Reprezentatywność (np. dla współczesnej 
polszczyzny ogólnej zawierałby próbki wszystkich 
odmian gatunkowych powstających na przestrzeni 
kilku lat, napisanych przez wielu autorów).



Zrównoważenie i reprezentatywność

założeniem jest, by korpus jak najlepiej odzwierciedlał 

język – zwykle w takich jego odmianach i w takich 

proporcjach, jakimi posługujemy się i z jakimi spotykamy 

się w codziennym życiu: rozmawiając swobodnie czy 

oficjalnie, czytając, pisząc, słuchając radia, oglądając 

telewizję czy w końcu korzystając z Internetu. Ta cecha to 

reprezentatywność. 

Natomiast taki dobór tekstów i w takiej proporcji, by 

osiągnąć maksymalną reprezentatywność, to 

zrównoważenie.



Po co nam korpusy?

 Korpus dostarcza faktów językowych, pokazuje jak 

język jest rzeczywiście używany, a nie jak powinien 

być,

 ale nie można analizować danych korpusowych bez 
odnoszenia się do wiedzy, umiejętności interpretacji i 
intuicji badacza, użycie korpusu jawi się bardziej jako 
kwestia korpusu oraz intuicji niż korpusu 
przeciwstawionego intuicji.



Metoda

Metodologia lingwistyki korpusowej korzysta z 

ogromnej liczby poświadczeń, którą 

otrzymujemy do dyspozycji.

Zmusza to do zastosowania aparatu 

badawczego, który wiąże się z podejściem 

statystycznym. 



Po co nam korpusy c.d.

 Dzięki dostępowi do odpowiednio dużej bazy tekstów 
możemy zaktualizować skostniałe informacje ze słowników 
drukowanych, często bezkrytycznie przejmowane ze 
starszych opracowań (leksykografia);
 zweryfikować własne opinie i sądy na temat zjawisk 
językowych;
 wyszukać (nowe) wyrazy, (które jeszcze nie zostały 
zanotowane w słownikach);
 zobaczyć, w jakich kontekstach są używane, poznać ich 
pisownię i odmianę;
 sprawdzić typowe kolokacje;
 łączliwość składniową;
 wariantywność form (fleksyjnych);
 częstość użycia;
 śledzić tendencje językowe.



Zastosowania

 Językoznawstwo (opracowywanie opisu języka „takiego, jakim 

jest”, jego gramatyki czy ortografii; formułowanie zaleceń natury normatywnej; 

uzupełnienie opisu jakościowego o opis ilościowy; kognitywistyka; 

psycholingwistyka)

 Leksykografia

 Dydaktyka (nauczanie języka jako obcego)

 Translatoryka (weryfikacja frazeologii przekładu; weryfikacja 

poprawności leksykalno-gramatycznej przekładu; weryfikacja rejestru 

ekwiwalentów)

 Inżynieria lingwistyczna (automatyczna analiza, 

wyszukiwanie informacji, tłumaczenia, rozpoznawanie mowy i tekstu, 

sprawdzanie pisowni,…)



Typologia korpusów
 Reprezentatywność danych

 Reprezentatywny vs. oportunistyczny

 Ogólny vs. Specjalistyczny

 Skończoność danych

 Referencyjny vs. monitorujący

 Rozmiar tekstów

 Pełne teksty vs. próbkowany

 Liczba języków

 Jednojęzyczny vs. wielojęzyczny

 Jakość danych

 Języka pisanego vs. mówionego



Typologia korpusów

 Bogactwo danych lingwistycznych

 Czysty tekst vs. anotowany

 Zakres danych lingwistycznych

 Synchroniczny vs. diachroniczny



Reprezentatywny vs. oportunistyczny

representative vs. opportunistic
 Korpus reprezentatywny ma za zadanie odzwierciedlać 
język – zwykle w takich jego odmianach i w takich 
proporcjach, jakimi posługujemy się i z jakimi spotykamy 
się w codziennym życiu, np. British National Corpus, 
Narodowy Korpus Języka Polskiego (jego część 
zrównoważona, według struktury czytelnictwa).

 Korpus oportunistyczny to korpus, dla którego twórcy jako 
podstawowe kryterium doboru tekstów przyjmują 
dostępność zasobów, rezygnując tym samym z określenia 
innych kryteriów mających reprezentować dany obszar 
języka, np. Helsinki Corpus of Swahili, NKJP.

 Przykładem tego typu korpusów są małe korpusy „domowe” kompilowane na 
potrzeby jednego konkretnego badania.



Ogólny vs. specjalistyczny

general vs. specialized

 Korpus ogólny stanowi próbę odwzorowania języka na 
poziomie podstawowym, powszechnym, z pominięciem 
specjalistycznych żargonów, czy dialektów, jakie mogą w 
jego obszarze występować. Typowym przykładem 
korpusów ogólnych są korpusy referencyjne, takie jak np. 
BNC, NKJP.

 Korpus specjalistyczny stanowi próbę odwzorowania 
języka używanego przez określoną grupę ludzi w 
określonych sytuacjach (język ekonomii, biznesu, prawa, 
żargon nastolatków, język nierodzimych użytkowników), np.

 angielskojęzyczny korpus COLT (Corpus of London Teenage Language) 
opracowany w norweskim uniwersytecie w Bergen. http://helmer.aksis.uib.no/colt/. 
Zawiera język nastolatków w wieku 13-17 lat zamieszkujących okolice Londynu.

http://helmer.aksis.uib.no/colt/


Korpus próbkowany

samples corpus

 W celu uzyskania jak największej reprezentatywności i 

różnorodności zbieranych danych wykorzystuje się dużą 

liczbę fragmentów tekstów o określonej wielkości, z 

pominięciem ich pozostałych części. Ułatwia to i 

przyśpiesza procedurę zbierania zasobów.

 Amerykański korpus Brown Corpus (Kucera & Francis 1979), 

zawierający 500 fragmentów artykułów prasowych, z których każdy 

obejmował ok. 2000 słów. Jego brytyjski odpowiednik to Corpus LOB - The 

Lancaster-Oslo/Bergen Corpus.



Referencyjny vs. monitorujący

reference vs. monitor
 Zadaniem korpusu referencyjnego jest dostarczanie jak 
najbardziej wszechstronnych informacji o języku w określonym 
punkcie czasu. Po zakończeniu kompilacji korpus referencyjny 
ma charakter zamknięty i reprezentatywny, np. BNC (100 mln 
słów), NKJP (250 mln), The Bank of English (650 mln).

 Korpus monitorujący to korpus dynamicznie odzwierciedlający 
zmiany zachodzące w języku, przez stałe aktualizacje za 
pomocą nowych tekstów, zawierających nowe słowa wchodzące 
do języka, które mogą być dzięki temu rejestrowane i śledzone. 
Korpus taki nie jest reprezentatywny.

 Przykładem korpusu monitorującego jest Corpus of Contemporary American 
English, który zawiera ponad miliard słów i co roku są do niego dodawane nowe 

materiały (po 25 mln słów).

https://www.english-corpora.org/coca/


Jednojęzyczny vs. wielojęzyczny

 Jednojęzyczny (monolingual),
 NKJP, Corpus of Contemporary American English, International Corpus 

of English – reprezentuje międzynarodowe warianty języka.

 Wielojęzyczny (multilingual):

 równoległy (parallel)

• zawiera tłumaczenia, np. dokumenty UE,

 porównywalny (comparable)

• ta sama metoda zbierania tekstów i ich reprezentacji, 

teksty tych samych gatunków, z tych samych dziedzin, 

zebrane w określonym czasie, np. Lancaster Corpus 

of Mandarin Chinese (to samo próbkowanie co w LOB 

i Brown).

http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/LCMC/lcmc/lcmc_kat.htm


Języka pisanego vs. mówionego

written vs. spoken

 Język mówiony – bardzo trudny do zdobycia
 Zwykle część mówiona korpusu to 5-10% wszystkich 

tekstów.



Czysty tekst vs. anotowany

Anotacja (znakowanie) umożliwia uzyskanie informacji o 

źródłach oraz o strukturze, a nawet charakterze jednostek 

językowych. 

• morfosyntaktyczna (morfologiczna/składniowa)

• stylistyczna

• semantyczna

• strukturalna 



Synchroniczny vs. diachroniczny

synchronic vs. diachronic
 Korpus synchroniczny zawiera teksty napisane w 
określonym, zawężonym przedziale czasu, np. drugiej 
połowie XX wieku.

 Korpus diachroniczny umożliwia analizę historyczną 
rozwoju języka na przestrzeni dziejów.

 Najbardziej znanym przykładem jest Korpus Diachroniczny, opracowany 
w Uniwersytecie w Helsinkach (http://www.hd.uib.no/helinfo.html).

 Korpus ten obejmuje ok. 1,6 miliona słów języka angielskiego 
począwszy od zapisów najstarszych, datujących się sprzed 850 r. n.e. 
do zakończenia okresu wczesnego współczesnego języka 
angielskiego w roku 1710;

 ma charakter reprezentatywny, obejmuje swoim zakresem różne 
gatunki, odmiany regionalne oraz takie czynniki różnorodności 
społecznej, jak płeć, wiek, wykształcenie i pochodzenie społeczne.

http://www.hd.uib.no/helinfo.html


Przykłady korpusów

Lancaster Corpus of Mandarin Chinese LCMC

Sinica Corpus – balanced corpus of modern 

Chinese – wariant chińskiego z Tajwanu

http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/LCMC/
http://rocling.iis.sinica.edu.tw/CKIP/engversion/20corpus.htm


Z historii…

 Brown Corpus – pierwszy korpus elektroniczny, amerykański 
korpus jęz. angielskiego zebrany w latach 60’, zawiera 1 milion 
słów: 500 próbek, po 2 tyś. słów każda, z tekstów opublikowanych 
w 1961 roku.

 COBUILD, tworzony od 1980 r. przez wydawnictwa HarperCollins 
oraz Uniwersytet w Birmingham - pierwszy w świecie słownik oparty 
na korpusie komputerowym Collins COBUILD English Dictionary 
(Sinclair 1987).

 przekształcony w 1991 w Bank of English – największy monitorujący korpus (450 
mln słów w 2002 roku – zamknięty w 2005).

 BNC – 1994 rok, Brytyjski Korpus Narodowy, ogólny, 
reprezentatywny, synchroniczny korpus języka angielskiego, 100 
milionów słów z drugiej połowy XX wieku.



Korpusy języka polskiego

 Pierwszy korpus języka polskiego powstał jako efekt uboczny prac 

nad słownikiem frekwencyjnym, który z kolei został zainicjowany przez 

środowisko stenografów. Jest on nadal dostępny w różnych formach.

 Zbiór obejmuje teksty języka polskiego napisane między 1. stycznia 

1963 a 31. grudnia 1967 roku. Prace od zgromadzenia korpusu do 

wydania Słownika trwały przeszło 20 lat.



Korpus frekwencyjny

Zrównoważony – różnorodny stylistycznie

Reprezentatywny – dobór materiału + dwustopniowe 

losowanie

W wersji elektronicznej (pierwotny nośnik – taśma 

perforowana)

Oznakowany (otagowany) ręcznie

Autorzy: Ida Kurcz, Andrzej Lewicki, Jadwiga Sambor, 

Jerzy Woronczak



PWN

 Na potrzeby Redakcji Słowników Języka Polskiego PWN 

powstał korpus, którego wersja demonstracyjna jest 

dostępna w Internecie: http://korpus.pwn.pl/.

http://korpus.pwn.pl/


Korpus Wydawnictwa PWN

Od 1995 r.

Współczesna polszczyzna ogólna (po 1918 r.)

Zawartość korpusu

Literatura piękna 38%

Literatura naukowa, poradnikowa, 

pamiętnikarska

33%

Prasa 21%

Teksty mówione 7%

Ulotne teksty reklamowe 1%



Korpus Wydawnictwa PWN

Zrównoważony

Obszerny (5 mln słów)

Anotacja bibliograficzna

Dostępny w Internecie



PELCRA
 Na Uniwersytecie Łódzkim opracowywano korpus PELCRA, który 

obecnie wchodzi w skład NKJP.

 Celem autorów projektu było stworzenie korpusu, który pod 

względem objętości i struktury odzwierciedlałby Brytyjski Korpus 

Narodowy (BNC).



Korpus IPI PAN

 A w IPI PAN: http://korpus.pl/, korpus dostępny na licencji GNU.

 Jest dostępna wyszukiwarka internetowa, ale korpus można także 

skopiować na swój komputer i korzystać z wyszukiwarki Poliqarp, 

dającej znacznie bogatsze możliwości niż wyszukiwarka internetowa.

http://korpus.pl/


Korpus IPI PAN

Obszerny (13,5 mln słów)

Niezrównoważony

Niereprezentatywny

Dostępny w Internecie

Zawartość: teksty prasowe, Stary i Nowy Testament, zapis 
rozmów telefonicznych (K. Pisarkowa, Składnia rozmów 
telefonicznych), wybrane utwory Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Konopnickiej.



NKJP

 Projekt ministerialny 2007-2011 na stworzenie 

Narodowego Korpusu Języka Polskiego www.nkjp.pl

 Wspólna inicjatywa Instytutu Podstaw Informatyki 

PAN (koordynator), Instytutu Języka Polskiego PAN, 

Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zakładu 

Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego 

Uniwersytetu Łódzkiego.

http://www.nkjp.pl/


Korpus IPI PAN  (200 mln słów)

Korpus PWN (50 mln słów + 200 mln)

Korpus PELCRA (50 mln słów + 660 mln)

Dane mówione (2 mln)



Reprezentatywność w NKJP

„Jeśli ustalenia poczynione na podstawie danych z korpusu 
mają być przenoszone na język jako całość, to korpus 
musi stanowić reprezentację <języka>. Oczywiście nie 

da się stworzyć reprezentacji langue – bytu mentalnego. 
Jedyne, co można reprezentować, to parole – teksty 
przynależne do danego języka. Tak więc korpus to 

reprezentacja tekstów i do tekstów trzeba się odwoływać 
przy ustalaniu modelu reprezentatywności. 

Równocześnie nie powinno się tracić z oczu faktu, że 
język to byt społeczny i społeczny aspekt jego 

funkcjonowania również musi być tutaj uwzględniony”.

R. Górski, M. Łaziński, Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu [w:] Narodowy 
Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012.



Reprezentatywność w NKJP

Część referencyjna (reprezentatywna, zrównoważona) 

korpusu zawiera ok. 300 mln słów (cały korpus to ponad 

1800 mln słów). 

Za punkt wyjścia w ustalaniu kryteriów reprezentatywności 

NKJP przyjęto wyniki badań nad strukturą czytelnictwa w 

Polsce jako wyznacznika recepcji tekstów.



Witold Kieraś, Bartłomiej Nitoń and Marcin Woliński: New linguistic annotation in the National 

Corpus of Polish. The 8th International GRAMMAR&CORPORA Conference

https://gac2020.ijp.pan.pl/GaC_2020_paper_33.pdf


NKJP – dobór tekstów

Tematyka - wg klasyfikacji Biblioteki Narodowej: kod 

Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, system haseł 

tematycznych

Wybór prasy - Polskie Badania Czytelnictwa, Związek 

Kontroli i Dystrybucji Prasy

Wybór książek - raporty Instytutu Książki i Czytelnictwa 

BN



NKJP - typologia tekstów



NKJP – kanał publikacji



43

35 000 tytułów



44

1500 tytułów



45

NKJP to korpus 

znakowany/anotowany

Całość – automatycznie

Podkorpus anotowany ręcznie – 1 mln

Poziomy znakowania:

• Morfologiczny

• Składniowy (bank drzew, analizator składniowy 
PANTERA)

• Semantyczny



Dwie wyszukiwarki dla NKJP



Narzędzia korpusowe

Korpus to tak duży zbiór tekstów, że wymaga 

specjalnych narzędzi do przeszukiwania:

 Lista frekwencyjna – lista słów uporządkowana według 

liczby wystąpień w tekstach.

 Konkordancja – wykaz słów z krótkim kontekstem 

(pomocna przy szukaniu kolokacji).

 Tablica kolokacji – częstość występowania danej 

jednostki w sąsiedztwie innych.



Lista frekwencyjna j. pol. - leksemy

120000 w

95966 i

78003 być

76694 się

65960 z

62634 na

56899 nie

53257 on

43683 do

41122 ten

37244 to

31640 że

28656 a

24090 który

23882 o

21693 mieć

18572 jak

18572 tak



Lista frekwencyjna j. suahili - leksemy

324120 na CC { and } 
152569 kwa PREP { at, to, for } 
135749 wa V { be } 
135671 katika PREP { in, at } 
122973 sema V { say, speak, scold, speak against, advise, counsel, backbite, badmouth } 
96886 la ADV { no, not } AR 
63017 na PREP { with } 
59806 nchi N 9/10 { country, land, ground } 
57447 na AG-PART { by } 
46636 mwaka N 3/4 { year } 
44812 mtu N 1/2 { human being, person, individual } 
38009 kama ADV { like, such as, if, in case } AR 
37896 serikali N 9/10 { government } PERS 
32222 ingine ADJ A-INFL { other } 
31889 fanya V { do, act, commit, make, manufacture, hold manipulate } 
31694 wakati N 11/10 { time, period of time, point of time, season, opportunity } AR 
30596 baada ya PREP { after } 
29991 chama N 7/8 { party, club } 
28123 toa V { put out, remove, publish, produce, subtract, reduce } 
26104 taka V { want, wish } 
25840 kuu ADJ A-INFL { great, important, eminent, main, major, chief } 
24773 mji N 3/4 { town, homestead } 
24747 pia ADV { also, likewise, too } 
24462 weza V { be able } 

















Czas przyszły złożony z imiesłowem przeszłym, po którym nie 

następuje bezokolicznik, np. będę pisał, ale nie: będę próbował naprawić 

[pos = bedzie] [pos = praet] [!pos = inf]









Kolokacje słowa strefa

Strefa to pożyczka z niemieckiego Streifen ‘pas’ «[z]ona, strefa, pas: 

pręga krzywa, zafarbowana, na powierzchniach organów postrzegać 

się daiąca»1. Pierwotnie odnosząca się do dowolnego pasa, 

np. materiału czy klimatu. Kalendarzyk kieszonkowy informuje, że „jako 

Egipt leży pod szczególnieyszą strefą, mówi Herodot, i oblany iest 

iedyną w swoim rodzaiu rzeką, tak równie mieszkańcy iego różnią się 

obyczaiami i zwyczajami od innych ludów”3, a podręcznik fizyki dla 

szkół narodowych z 1873 r. dzieli świat na 24 strefy godzinne, tzn. 

takie, w których dzień trwa tak samo długo, ciągną się one od równika 

aż do kół podbiegunowych oraz 6 stref miesięcznych4. 

Synonimami strefy, jeszcze w połowie XIX w. definiowanej 

przez SWil jako pasek materiału, są pas, pasek (materiału), pręga (dziś 

już tylko jako kawałek mięsa lub ślad po urazie), smuga (dziś kurzu lub 

cienia) oraz zapomniane stroka, kreska i breta.

Źródło „Słowa na czasie”

http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowa-pazdziernika-strefa-i-aborcja/?fbclid=IwAR1imAc0d8ImQOUZUVrKi9q7O11PuDmox2aY7zMKBBF0StdJD9vgCEQu_ac#easy-footnote-bottom-1-18871
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowo-roku-2019-wybrane-przez-kapitule-klimat/
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowa-pazdziernika-strefa-i-aborcja/?fbclid=IwAR1imAc0d8ImQOUZUVrKi9q7O11PuDmox2aY7zMKBBF0StdJD9vgCEQu_ac#easy-footnote-bottom-3-18871
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowa-pazdziernika-strefa-i-aborcja/?fbclid=IwAR1imAc0d8ImQOUZUVrKi9q7O11PuDmox2aY7zMKBBF0StdJD9vgCEQu_ac#easy-footnote-bottom-4-18871
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/wykaz-skrotow/
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowa-pazdziernika-strefa-i-aborcja/?fbclid=IwAR1imAc0d8ImQOUZUVrKi9q7O11PuDmox2aY7zMKBBF0StdJD9vgCEQu_ac


Strefa w NKJP

Współcześnie strefa oznacza część przestrzeni przeznaczoną 

na jakiś cel. 

• strefy wypoczynku w domach, ale też w pasażach 

handlowych, gdzie znajdziemy też strefy 

usługowe i gastronomiczne.

• strefy płatne to miejsca dostępne po wykupieniu 

biletu, biletowe — wyznaczające zasięg obowiązywania 

biletów w transporcie publicznym,

• strefy wojny podczas konfliktów i strefy bezpieczeństwa, 

tworzone dla cywilów przez organizacje 

międzynarodowe; strefy buforowe— oddzielają 

skonfliktowane strony, a w strefach 

zdemilitaryzowanych nie wolno lokować żadnych budowli ani 

urządzeń wojskowych. 



Strefa w NKJP

W NKJP najczęstszą kolokacja są (zwykle specjalne) strefy 

ekonomiczne — obszary, na których przedsiębiorstwa korzystają 

z udogodnień, również podatkowych. Choć ciągle istnieją strefy 

nadgraniczne, dla większości z nas bronowanie ziemi i zakaz 

wstępu są tylko zamierzchłym wspomnieniem, gdy korzystamy 

ze swobody przemieszczania się i osiedlania w strefie 

Schengen. 

Przenośnie mówimy też o strefach wpływu (politycznego, 

kulturalnego, ideologicznego), strefach 

spadkowych w sportowych tabelach ligowych, a w ostatnich 

latach o strefie komfortu — w której mieści się to wszystko, co 

musimy zdaniem poradników porzucić, by coś zmienić.

http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/wykaz-skrotow/


Kolokacje słowa aborcja

Aborcja to wyraz ze słownictwa specjalistycznego, 

w ogólnej polszczyźnie stosunkowo nowy —

poświadczenia tekstowe sięgają drugiej połowy XIX w.

W słownikach ogólnych aborcja pojawia się dopiero 

w Słowniku współczesnego języka polskiego pod redakcją 

Bogusława Dunaja (Wilga 1996), który jako jedyny 

poza WSJP zawiera też hasła aborter ‘wykonujący zabiegi’ 

i aborcjonista ‘wykonujący zabiegi; zwolennik legalności 

aborcji’.

WSJP uważa aborcję w dzisiejszej polszczyźnie 

za pożyczkę raczej z angielskiego abortion niż z łaciny, 

abortus ‘poronienie’.
Źródło „Słowa na czasie”

https://wsjp.pl/
https://wsjp.pl/
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slowa-pazdziernika-strefa-i-aborcja/?fbclid=IwAR1imAc0d8ImQOUZUVrKi9q7O11PuDmox2aY7zMKBBF0StdJD9vgCEQu_ac


Aborcja w NKJP

Z wyrazem aborcja najczęściej wiążą się 

wyrażenia prawo (kobiety) do aborcji, (całkowity) zakaz 

aborcji, przeprowadzanie (nielegalnych, rzadziej —

legalnych) aborcji, dopuszczanie (dopuszczalność) aborcji. 

We współczesnej polszczyźnie aborcja jest wyrazem 

dziesięciokrotnie częściej używanym niż przer(y)wanie 

ciąży.



Grafowa wizualizacja wyników
http://pelcra.pl/hask_pl/

HASK to baza najczęstszych połączeń wyrazów 

wygenerowana z polskich i angielskich 

referencyjnych korpusów językowych.

http://pelcra.pl/hask_pl/




Co sprawdzamy w korpusie?

Łączliwość

Frekwencję

Poprawność



Łączliwość

 Korpus pozwala sprawdzić łączliwość danego słowa, rozumianą 
nie tylko jako wymagania ściśle składniowe, takie jak 
poprzestać + na,

starać się + o,

lecz także prawdopodobieństwo danego słowa w kontekście 
innych z danej dziedziny czy pola semantycznego.

Np. w ciągu synonimów skończyć, sfinalizować i uwieńczyć
łatwo zauważyć, że drugi wyraz będzie się często wiązał ze 
słowami: transakcja, umowa itp., a trzeci ze słowami: dzieło, 
wysiłek, praca.



Ewidentny = oczywisty?



Oczywisty = ewidentny?



Odstawić do…



Zdrada



Związki frazeologiczne łezka+oko+kręcić



Leksem ręka



Strażnik|wartownik



Frekwencja

 Korpus pozwala nam ustalić częstość 
występowania różnych jednostek tekstu.

Na tej podstawie opracowywane są np. siatki 
haseł słowników, słowniki frekwencyjne,

materiały dydaktyczne (ustalamy, które słownictwo 
jest najbardziej podstawowe i powinno być uczone 
na początku procesu dydaktycznego, a które 
wyrazy mają charakter peryferyjny i można je 
uwzględnić dopiero w późniejszych etapach nauki),

opisy jednostek językowych.



 O kobietach mówimy i piszemy trzykrotnie 

rzadziej niż o mężczyznach:

czasowniki oznaczające czynność wykonywaną 

przez kobiety i mężczyzn są w formie męskiej 

czasu przeszłego trzykrotnie częstsze niż w formie 

żeńskiej, np. powiedział :powiedziała ma się jak 

3:1.



 Narody i kraje, o których najczęściej mówimy, to 
Niemcy, Rosja i Rosjanie, Ameryka i Amerykanie, 
Francja i Francuzi;

 Kawa jest wymieniana dwukrotnie częściej niż 
herbata;

 Najpopularniejszym samochodem jest fiat, ale zaraz 
po nim mercedes.



Frekwencja obocznych form na -lodzy i -logowie M. l.mn. 

wybranych rzeczowników męskoosobowych w korpusie PWN

anestezjolodzy / anestezjologowie 82 / 0

archeolodzy / archeologowie 312 / 
33

ekolodzy / ekologowie 262 / 12

pedagodzy / pedagogowie 322 / 24

psycholodzy / psychologowie 118 / 393

socjolodzy / socjologowie 45 / 283

teolodzy / teologowie 31 / 170

ideolodzy / ideologowie 55 / 
50



Psycholodzy / psychologowie

 Psychologowie – bardziej różnorodne konteksty 
związane z działalnością naukową (nie lekarską).

 Forma psycholodzy pojawia się częściej w sąsiedztwie takich 
słów bądź fraz, jak: dyrektorzy szkół, terapeuci, fizjoterapeuci, 
hipnoterapeuci,  logopedzi, pracownicy świetlic, psychiatrzy, 
psychoterapeuci, seksuolodzy, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, 
prawnicy, przychodnia i poradnia.

 Natomiast formę psychologowie znajdziemy częściej obok: 
filozofowie, ekonomiści, kulturoznawcy, etycy, socjologowie, 
teorie, publikacje, wykłady, sympozjum.



Sketch Engine

the ultimate tool to explore how language 

works.

What can Sketch Engine do…

Sketch Engine is an online text analysis tool that works with 

large samples of language, called text corpora, to identify 

what is typical and frequent in a language and what is rare, 

outdated, going out of use or what new words or grammar 

are beginning to be used.

https://app.sketchengine.eu/#dashboard?corpname=preloaded%2Fswahiliwac_1
https://www.sketchengine.eu/what-can-sketch-engine-do/


Poprawność

 Jeśli nie wiemy, czy pisać lobbying, czy lobbing (tak), 
możemy sprawdzić, jak zapisuje się te słowa 
w gazetach i książkach, szukając ciągu lobb*.

Ta metoda sprawdzania poprawności jest 
oczywiście mniej bezpieczna od sprawdzenia 
w słowniku ortograficznym, można za to znaleźć 
w korpusie słowa, których część słowników nie 
zdążyła jeszcze zanotować (jak lobbing).



Lobb*



Web as a Corpus

Internet
największe archiwum tekstów,

najnowsze słownictwo,

najnowsze konstrukcje,

ale ‘śmietnik’, bez przemyślanej struktury,

brak dostępu do pełnej listy wyników (Google ograniczają liczbę pokazywanych stron do 
1000),

brak anotacji,

brak narzędzi do wyszukiwania (brak kontekstów, sortowania wyników),

prawa autorskie.

Korpusy
nie są „zaśmiecone” bezwartościowymi zbiorami quasi-tekstów, fałszującymi statystyki,

ograniczona liczba powieleń,

zrównoważone, reprezentatywne, o przemyślanej strukturze,

oznakowane morfosyntaktycznie,

wyposażone w specjalistyczne narzędzia,

ale niska frekwencja rzadkich form,

trudno dostępne.



Porównywalność badań frekwencyjnych

KJP PWN Internet

anestezjolodzy / anestezjologowie 82 / 0 63100/ 42

archeolodzy / archeologowie 312 / 33        145000/ 17200

ekolodzy / ekologowie 262 / 12 250000/ 6130

pedagodzy / pedagogowie 322 / 24 151000/ 2100

psycholodzy / psychologowie 118 / 393      316000/ 380000

socjolodzy / socjologowie 45 / 283 26100/ 53600

teolodzy / teologowie 31 / 170 30600/ 43600

ideolodzy / ideologowie 55 / 50 12 000/ 3230



Poprawność w Internecie

szedłem / szłem

195 000 / 16 300

8%



Frekwencja a wielkość korpusu

 Korpus wielkości 100 milionów słów oddaje 

użycie 10 tyś. najbardziej popularnych 

leksemów.

 Mniej popularne wyrazy występują mniej niż 

50 razy, co nie pozwala na formułowanie 

statystycznie motywowanych sądów  

(Kilgarriff 2003; Kilgarriff and Grefenstette 2003).



Projekt Crúbadán

Corpus building for minority languages

http://borel.slu.edu/crubadan/

Korpusy internetowe dla ok. 400 języków, m.in.:

amharski

arabski

hausa

hebrajski

suahili

turecki

hindi

polski

http://borel.slu.edu/crubadan/


Projekt WaCKy

A Collection of Very Large Linguistically Processed 
Web-Crawled Corpora.

http://wacky.sslmit.unibo.it/

Korpusy

niemiecki,

włoski,

francuski,

angielski.

Narzędzia
BootCaT toolkit – bootstrap specialized corpora and terms from the 
web

http://wacky.sslmit.unibo.it/


Język zapytań NKJP nkjp.pl

Wyszukiwarka IPI PAN → Pomoc → język 

zapytań

Wyszukiwarka PELCRA →  Pomoc →  

składnia zapytań w przykładach

http://nkjp.pl/
http://nkjp.pl/poliqarp/help/pl.html
http://www.nkjp.uni.lodz.pl/help.jsp#skladnia_w_przykladach


Wyrażenia regularne

Regex – regular expression

Ćwiczenia http://regex.sketchengine.co.uk/

regex.pdf
http://regex.sketchengine.co.uk/

