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StreSzczenie
Praca jest poświęcona stworzeniu systemu, który mógłby przysłużyć się 
do opisu wymowy zdeformowanej. Zwrócono uwagę na problem, jakim 
jest opis wymowy zdeformowanej, a następnie przedstawiono pokrótce 
niektóre z istniejących już propozycji opisu tego zjawiska. 

Materiał badawczy pochodzi od 11 osób, u których zdiagnozowano 
deformacje głosek. Wymieniono wszystkie napotkane realizacje głosek, 
w których oprócz międzyzębowości, substytucji czy innych deformacji 
spowodowanych nieprawidłowym ułożeniem narządów artykulacyjnych 
można także wymienić błędne realizacje, których przyczyną był niepra-
widłowy oddech osoby badanej. Na potrzebę opisu wszystkich napotka-
nych zjawisk stworzono nową propozycję opisu wymowy zdeformowa-
nej – Uproszczone Formuły Analityczne (System UFA). Oprócz zapisu 
deformacji za pomocą tego systemu zawarto również, dla porównania, 
opis normatywnej realizacji spółgłosek języka polskiego.

Słowa kluczowe
wymowa zdeformowana, deformacje, wady wymowy, opis wady wymo-
wy, systematyzacja opisu.
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Summary
The paper focuses on creating a system meant to help describe deformed 
pronunciation. The issue posed by deformed pronounciation is recog-
nised and then some of existing ways of describing this phenomenon are 
being presented in short. Research material comes from 11 subjects, all 
diagnosed with sound deformation. All encountered implementation of 
sounds in which apart from interdental lisp, substitution or other defor-
mations caused by abnormal positioning of articulatory, incorrect imple-
mentations caused by abnormal breathing found have been listed in the 
paper. In order to describe all encountered phenomena, new way of de-
scribing deformed pronounciation was created - Uproszczone Formuły 
Analityczne – UFA (Simplified Analytic Formulas). In addition to re-
cording deformations using this system, description of the normative 
implementation of Polish consonants was included for comparison.

key wordS
deformed pronounciation, deformations, speech impediments, speech 
impediments description, description systematization.

W pracy logopedzi stykają się z wieloma przypadkami wad wymowy. Naj-
częściej spotykaną formą wady wymowy jest tworzenie substytucji, jednakże de-
formacje różnych głosek stawiają, moim zdaniem, ciekawsze wyzwanie podczas 
praktyki logopedycznej. W terapii deformacji logopeda musi zrozumieć powsta-
wanie samej deformacji, co jest jej istotą, a także w jaki sposób można ją wyeli-
minować. Nie jest to łatwe zadanie, jak i późniejsza terapia ze zdeformowanymi 
głoskami. 

1. Próby oPisu wymowy zdeformowanej 
    w literaturze

Mimo tego, że moja praktyka logopedyczna nie jest długa, zorientowałam się, 
że istnieje również problem opisu wymowy zdeformowanej. W trakcie analizowa-
nia literatury spotkałam się z kilkoma propozycjami, a każda z nich ukazała, jak 
tylko z pozoru łatwym zadaniem jest opis głoski zdeformowanej. Niektórzy mogą 
twierdzić, że te opisy są nadal zbyt skomplikowane i nie dla każdego zrozumiałe. 
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W pracy Otto Jespersena możemy zauważyć, że dzieli on narządy mowy 
i części układu artykulacyjnego. Jest to zapis kompletny, jednak niewystarczają-
cy przy opisywaniu deformacji. Danuta Pluta-Wojciechowska w swojej propozy-
cji wskazuje ogólny charakter zaburzeń głoski, a następnie stara się go doprecy-
zować, podobnie jak Lilianna Konopska, poprzez dodawanie kolejnych kategorii. 
Moim zdaniem są to nadal dane zbyt ogólne do precyzyjnego zapisu. Natomiast 
Barbara Ostapiuk mimo wielu kategorii zaleca używanie piktogramów, co jeszcze 
bardziej wydłuża i komplikuje opis zdeformowanej głoski. Ponadto żadna z po-
wyższych propozycji nie uwzględnia deformacji związanych z oddechem. 

2. analiza badań własnych
Aby osiągnąć postawiony wcześniej cel potrzebowałam pacjentów, a kon-

kretniej przykładów różnego rodzaju deformacji, którą potem mogłabym opisy-
wać. Przed rozpoczęciem badań postawiłam jedno kryterium, które wydawało mi 
się istotne w zbieraniu danych – deformacje te powinny występować w swojej 
„czystej” formie, czyli nie być spowodowane nieprawidłowościami anatomicz-
nymi w budowie aparatu artykulacyjnego (np. rozszczepami podniebienia, wargi 
itp.). W opisywaniu każdego z wybranych przypadków nie wgłębiałam się w to, 
dlaczego nienormatywna realizacji głoski występuje, ale skupiałam się na samej 
istocie tej formy. Badania motoryki narządów mowy wykonałam, aby ustalić czy 
badana osoba kwalifikuje się do mojej pracy badawczej, jednak wyników tego ba-
dania nie zapisywałam, ponieważ zakwalifikowałam tylko osoby, u których nie 
ma anomalii w budowie narządów artykulacyjnych.

Dane, które zebrałam podczas przeprowadzania badań, pochodzą od dzieci, 
młodzieży, a także osób dorosłych – z różnych przedszkoli, szkół średnich i szkół 
wyższych. W grupie przeważają osoby (młodzież) uczęszczające do szkoły spe-
cjalnej. 

Podczas badania najczęściej spotykaną deformacją była wymowa międzyzę-
bowa różnych głosek, jednak wystąpiły również inne realizacje głosek wykracza-
jące poza normy: 

•  Dziewczynka nr 1: międzyzębowość głosek: s (arbuz – ‘arbus’, długopis 
– ‘n’ikapis’, wieszak – ‘x’esak’), c (widelec – ‘b’idelec’, dzwonek – ‘cfo-
nek’), ć (pociąg – ‘poćoŋk), t (poduszka – ‘podusta’, ‘most’), d (‘buda’, 
dach – ‘dax’), n (‘b’edronka’, ‘kom’in’), l (gruszka – ‘gluska’, patelnia – 
‘pateln’a’), l’ (królik – ‘klul’ik’); deformacja głoski x, która jako substytut 
f występowała w formie prawidłowej, jednak kiedy zastępowano nią gło-
skę dźwięczną (przykładowo v) realizowana była z wibracją na języczku 

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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i przy użyciu oddechu całościowego; deformacja głoski k w której dziew-
czyna strumień powietrza i tym samym język kierowała w prawą stronę 
jamy ustnej;

•  Dziewczynka nr 2: międzyzębowość głosek: l (sklep – ‘stlep’, ‘flet’), l’ 
(królik – ‘tlul’it’), n (komin – ‘tom’in’); deformacja głoski r, która reali-
zowana była bez wibracji, a strumień powietrza kierowany był na prawą 
stronę; deformacja głoski s i c, u których czubek języka był na dziąsłach, 
po prawej stronie, co powodowało, że strumień powietrza także ukierun-
kowany był na prawą stronę jamy ustnej;

•  Dziewczynka nr 3: międzyzębowość głosek: t (‘aparat’, pistolet – ‘p’isto-
let’), d (widelec – ’v’idelec’, czekolada – ‘cetolada’), s (sowa – ‘sova’, 
‘nos’, poduszka – ‘podusta’), z (ząb – ‘zomp’, koza – ‘toza’), c (lata-
wiec – ‘latav’ec’, owoce – ‘ovoce’), ʒ (dzwonek – ‘ʒvonet’, rodzynki 
– ‘roʒynt’i’), t’ – w substytucji k’ (kieszeń – ‘t’eseń’), d’ – w substytu-
cji d’ (gil – ‘d’il’, ogień – ‘od’eń’); deformacja głoski r, która występowa-
ła w formie jednouderzeniowej;

•  Chłopiec nr 1: międzyzębowość głosek: t (sklep – ‘step’, kanapka – ‘ta-
napta’), d (ogon – ‘odon’, dach – ‘dax’), i̯ (międzyzębowość boczna, le-
wostronna) (jajko – ‘i̯ai̯to’, tablica – ‘tabi̯ca’);

•  Chłopiec nr 2: międzyzębowość głosek: s (‘most’, pasek – ‘pasex’, mysz 
– ‘mys’), z (żaba – ‘zaba’, koza – ‘xoza’); deformacja głoski l w postaci 
głoski międzyzębowej bocznej (lewostronnej); deformacja głoski x, która 
jako substytut g realizowana była z wibracją.

U czterech następnych osób międzyzębowość nie wystąpiła, jednak można 
było zobaczyć inne deformacje:

•  Dziewczynka nr 4: deformacja wszystkich trzech szeregów głosek denta-
lizowanych, polegająca na przenoszeniu czubka języka za dolne dziąsła 
w realizacji każdej z głosek;

• Chłopiec nr 3: deformacja głoski r objawiająca się jej hiperpoprawnością;
•  Chłopiec nr 4: deformacja głosek f, v, f ’ i v’, które realizowane były nie na 

wardze, lecz na zębach;
•  Dziewczynka nr 5: deformacja głoski k, występująca bez zwarcia, przy-

dechowo; deformacja głoski l w substytucji głoski r – czubek języka zba-
czał na lewo; deformacje głosek: s, z, c przy których czubek języka znaj-
dował się po lewej stronie górnych dziąseł, co powodowało lewostronny 
przepływ powietrza;

W dwóch przypadkach zaobserwowałam deformacje głównie spowodowane 
nieprawidłowym oddechem podczas mówienia, to jest: 
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•  Dziewczynka nr 6 – mowa bezdźwięczna wszystkich głosek, oddech cało-
ściowy, ekspirując powietrze; 

• Dziewczynka nr 7 – wymowa podczas inspiracji powietrza. 
W obu tych przypadkach w opisywaniu nienormatywnych realizacji głosek 

zapisywałam tylko te bardziej „wyróżniające się”, przykładowo substytucje, któ-
re – jak wiadomo – nie są deformacjami, lecz przez zły typ wydechu podczas mó-
wienia były zdeformowane.

3. ProPozycja oPisu wymowy 
    zdeformowanej

Jako logopeda szukałam sposobu uproszczenia zapisu różnego rodzaju defor-
macji, tak aby każdy inny logopeda łatwo mógł zapisać z jakim typem deformacji  
się spotyka. Dlatego stworzyłam System Uproszczonych Formuł Analitycznych 
(System UFA), który może posłużyć każdemu w trakcie jego pracy badawczej. 
Tworząc ten system, skupiałam się na tym, aby był prosty w zrozumieniu oraz 
w samej jego budowie.

Podczas badania logopedycznego lub nawet już w swobodnej rozmowie z pa-
cjentem logopeda zwraca uwagę na jego wymowę. W opisie głoski, nieważne, czy 
jest ona w normie czy jest zdeformowana, trzeba wziąć pod uwagę wiele zmien-
nych, które można określić za pomocą kategorii ortoepicznej i estetycznej. Aby 
odpowiedzieć na nasuwające się pytania dotyczące języka czy oddechu, propo-
nuję wytypować pięć podstawowych kryteriów, których można po kolei używać 
w opisie:

1.  Dźwięczność głoski – proponuję zaznaczać poprzez podkreślenie syste-
mowego zapisu dla głoski realizowanej dźwięcznie;

2.  Część języka, która bierze udział w artykulacji – język dzielę według po-
niższego schematu:

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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Każda litera jest oznaczeniem kolejno dla:
c – czubek języka;
p – przód języka;
bl – bok lewy języka;
bp – bok prawy języka;
ś – środek języka;
t – tył języka.
3.  Doprecyzowanie miejsca artykulacji – z perspektywy poziomej, dzieląc je 

według schematu:

Rysunek 1.  Oznaczenie części języka
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Oznaczenie miejsc artykulacji 
– wariant poziomy
Źródło: opracowanie własne.
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Liczby oznaczają kolejno:
 •  1 – wargi;
 •  2 – zęby;
 •  3 – dziąsła;
 •  4 – przód języka; podniebienie twarde zaraz za dziąsłami;
 •  5 – środek języka;
 •  6 – tył języka, podniebienie miękkie;
 •  7 – gardło;
 •  8 – krtań.
4.  Dalsze doprecyzowanie miejsca artykulacji – ze względu na stopień  

zwarcia: 
 4.1.   Określenie wzajemnej relacji pomiędzy punktem 3 a 4.2 – wprowa-

dzam tu oznaczenia: 
 •  bz – brak zwarcia; 
 •  z – zwarcie; 
 •  s – szczelina; 
 •  w – wibracja;
 •  bw – brak wibracji; 
 •  n – nosowość. 
Uwzględniam tu także osobno głoskę r, których wariantów nie sposób opisać 

za pomocą powyższych oznaczeń: 
 •  w przypadku r realizowanego jednouderzeniowo – 1u, 
 •  w przypadku r hiperpoprawnego (wielouderzeniowego) – wu.
Wprowadzam również oznaczenie, które może być potrzebne dla zapisania 

innych realizacji, na przykład gwizdu lub świstu, który nie jest szelestem szcze-
linowym.

 4.2.   W tym kryterium spojrzeć trzeba na miejsce artykulacji z perspekty-
wy pionowej, dzieląc według schematu:

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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Oznaczenia cyframi rzymskimi pomagają odróżnić to kryterium od kryterium 
numeru. Do cyfr I, II i III przypisuję kolejno:

I – górne: warga, zęby, dziąsła i podniebienie twarde;
II – obie wargi, międzyzębowość, płaski język, języczek, podniebienie miękkie;
III – dolne: warga, zęby, dziąsła, gardłowość i krtaniowość.
5.  Ostatnie kryterium dotyczy przepływu powietrza w trakcie artykulacji 

w płaszczyźnie poziomej:

Rysunek 3. Oznaczenie miejsc artykulacji 
– wariant pionowy
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Oznaczenie przepły-
wu powietrza
Źródło: opracowanie własne.



53

Najpierw należy określić, czy powietrze jest: i – inspirowane do płuc;
e – ekspirowane z płuc.
Po drugie, określam kierunek przepływu z perspektywy pacjenta, to jest:
 •  L – lewostronny przepływ powietrza,
 •  Ś – środkowy przepływ powietrza,
 •  P – prawostronny przepływ powietrza.
Wprowadzam również oznaczenie X, które może być użyte w przypadku in-

nego typu oddychania w czasie artykulacji, na przykład oddechu całościowego 
lub przydechu.

Oprócz powyższych kryteriów dodaję jeszcze kryterium numer 6, czyli wy-
jątki. Nie wymieniam go powyżej, ponieważ kryterium to dotyczy deformacji 
głoski, której nie można opisać za pomocą oznaczeń systemu. Przykładem takiej 
„wyjątkowej” głoski może być głoska r realizowana policzkowo – wprowadzam 
wtedy oznaczenie poprzez zamknięcie głoski w nawiasie (r).

Stworzony przeze mnie system starałam się ułożyć tak, aby był jak najprost-
szy i precyzyjny. Zapis nienormatywnych realizacji ograniczyłam do maksymal-
nie siedmiu oznaczeń na głosce, które tylko z pierwszego wrażenia mogą wyda-
wać się skomplikowane. Pamiętając o poprzednich propozycjach innych autorów, 
wymienionych przeze mnie wcześniej, zwróciłam uwagę na to, że ich propozycje 
są dobre w opisie głosek w normie, dlatego przy tworzeniu Systemu UFA skupia-
łam się głównie na głoskach zdeformowanych. Zwracam w nim uwagę na defor-
macje spowodowane nie tylko ze względów anatomicznych, ale i funkcjonalnych, 
które są równie ważne.

Badacz, który chciałby użyć stworzonego przeze mnie systemu, powinien 
kierować się następującym wzorem, by uzyskać wszystkie informacje zawarte 
w formule:

1.   Po pierwsze określa się dźwięczność głoski. Niektóre z głosek, przykłado-
wo p i b, nie różnią się od siebie niczym oprócz dźwięczności. W stworzo-
nym przeze mnie systemie taką zmianę oznacza się podkreśleniem całej 
formuły, co pomaga odróżnić od siebie głoski bezdźwięczne i ich dźwięcz-
ne odpowiedniki.

2.   Po drugie trzeba określić, który artykulator / jaka część artykulatora 
pracuje w trakcie tworzenia głoski. Przykładowo: w przypadku głoski 
m artykulatorami są obie wargi, dlatego też nie tyczy się jej pierwsza kate-
goria systemu określająca część języka, jaką wytwarzana jest głoska. Na-
tomiast przy głoskach takich jak t lub k prosto jest określić część języka, 
dzięki którym głoski te powstają.

3.   Kolejnym krokiem jest określenie miejsca, w którym wytwarza się gło-
ska. Śledząc dalej głoski t oraz k, jest to określenie miejsca, do którego 

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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zbliża się określona wcześniej część języka. W przypadku przedniojęzy-
kowo-zębowej głoski t są to zęby, które na rysunku 2 są oznaczone nume-
rem 2. Głoska k jest głoską tylnojęzykową, co oznacza, że tylna masa ję-
zyka będzie zbliżać się do podniebienia miękkiego, oznaczonego nume-
rem 6 na rysunku 2.

4.  Czwarty krok to określenie stopnia zwarcia. Zarówno głoska t, jak k są 
głoskami, do których potrzeba zwarcia, aby powstały prawidłowo. W przy-
padku głosek takich jak s, z czy f, v potrzebna jest mała szczelina, przez 
którą może wydostawać się strumień powietrza. W przypadku głoski r nie 
potrzeba zwarcia ani szczeliny, ale wibracji. Natomiast opisując głoskę m, 
zaznaczamy jej nosowość.

5.  Następnie należy wskazać, na którym poziomie dochodzi do powsta-
nia głoski. Pamiętając wcześniejsze ustalenia co do miejsca wytwarzania 
głoski oraz stopnia jej zwarcia, trzeba określić, na jakiej wysokości gło-
ska się wytwarza. W przypadku głoski t są to górne zęby, które na rysunku 
numer 3 znajdują się w obrębie sekcji I. Inaczej będzie to wyglądać przy 
głosce c, w której czubek języka znajduje się za dolnymi zębami, które 
na rysunku 3 zawierają się w sekcji III. W sekcji II mieszczą się oznacze-
nia dla na przykład płasko leżącego języka, jak dzieje się to w przypadku 
głoski p lub w przypadku zdeformowanych głosek (międzyzębowych lub 
realizowanych języczkowo).

6.  Szóstym krokiem jest ustalenie przepływu powietrza. Normatywnym 
przepływem powietrza jest przepływ środkowy, niezaburzony i ekspiracyj-
ny. Zdarzają się jednak osoby, które przez zły układ artykulatorów lub inne 
zmienne mają ten przepływ zaburzony. Często głoski „uciekają” szczelina-
mi zębów po lewej lub prawej stronie.

7.  Ostatnią określaną zmienną jest zauważenie wszelkich zmian pozasyste-
mowych występujących w danym przypadku. Mogą to być zmiany, dla 
których wcześniej postawiłam kategorie „wyjątkowe” oraz oznaczenie X. 
Cechy takie byłyby niemożliwe do zapisania za pomocą wymienionych 
przeze mnie oznaczeń.

W poniższej tabeli przedstawię formę zapisu normatywnych spółgłosek języ-
ka polskiego.
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tabela 1. normy spółgłosek opisane za pomocą 
uproszczonych formuł analitycznych.

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej

Głoska Normatywny opis

p p-1zIIeŚ

b b-1zIIeś

m m-1nIIe-

p’ p’ś1zIIeŚ

b’ b’ś1zIIeŚ

m’ m’ś1nIIe

f f-1/2sIIeŚ

v v-1/2sIIeŚ

f’ f’ś1/2sIIeŚ

v’ v’ś1/2sIIeŚ

t tc2zIeŚ

d dc2zIeŚ

n nc2nIeŚ

s sc2sIIIeŚ

z zc2sIIIeŚ

c cc2zIIIeŚ

ʒ ʒc2zIIIeŚ

š šc3sIeŚ

ž žc3sIeŚ

č čc3zIeŚ

ǯ ǯc3zIeŚ
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tabela 1. ciąg dalszy

Źródło: opracowanie własne.

4. Przykładowe użycie uProszczonych 
    formuł analitycznych

Poniżej przedstawię przykładowe użycia mojej propozycji opisu głosek zde-
formowanych, a także normę tych głosek, dla zobrazowania różnicy i prawidło-
wego działania systemu.

Głoska Normatywny opis

r rc3wIeŚ

l lc3zIeŚ

l’ l’c/p3zIeŚ

ś śś5sIeŚ

ź źś5sIeŚ

ć ćś5zIeŚ

ś5zIeŚ

ń ńś5nIeŚ

k kt6zIIeŚ

g gt6zIIeŚ

x xt6sIIeŚ

k’ k’t/ś6zIIeŚ

g’ g’t/ś6zIIeŚ

x’ x’t/ś6sIIeŚ
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tabela 2. Przykłady z kwestionariuszy z badań pacjentów zestawione 
z normami głosek

Wyraz 
z fonemem

Realizacja wyrazu Błędna głoska Norma

Przypadek: Dziewczynka nr 1, międzyzębowość głosek t, d, s, n, l, l’, c, ć

aparat aparat tc2zIIeŚ tc2zIeŚ

dom dom dc2zIIeŚ dc2zIeŚ

arbuz arbus sc2sIIeŚ sc2sIIIeŚ

noga noda nc2nIIeŚ; g>dc2zIIeŚ nc2nIeŚ; dc2zIeŚ

latawiec lataxiec lc2zIIeŚ; v’>x’t-ś6wIIeX; 
cc2zIIeŚ

lc3zIeŚ; x’t/ś6sIIeŚ; cc2zIIIeŚ

litery l’itery l’p2zIIeŚ; tc2zIIeŚ l’c/p3zIeŚ; tc2zIeŚ

cytryna cyklyna cc2zIIeŚ; t>kt6zIIeP; r>l-
c2zIIeŚ; nc2nIIeŚ

cc2zIIIeŚ; kt6zIIeŚ; lc3zIeŚ; nc2nIeŚ

pociąg poćoŋk ćc2zIIeŚ; kt6zIIeP ćś5zIeŚ; kt6zIIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 2, międzyzębowość głosek l, l’, deformacja głosek r, s, c

balon balon lc2zIIeP; nc2zIIeŚ lc3zIeŚ; nc2nIeŚ

tablica tabl’ica l’p2zIIeP l’c/p3zIeŚ

noga noda nc2zIIe; g>d nc2nIeŚ

ryba ryba r>rc3bwIeP rc3wIeŚ

sowa sova sc3sIeP sc2sIIIeŚ

cytryna cytryna cc3zIeP; nc2zIIeŚ cc2zIIIeŚ; nc2nIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 3, międzyzębowość głosek t, d, s, c, z, t’, d’, ʒ

telewizor telev’izor tc2zIIeŚ; zc2sIIeŚ; rc31uIeŚ tc2zIeŚ; zc2sIeŚ; rc3wIeŚ

buda buda dc2zIIeŚ dc2zIeŚ

pasek paset sc2sIIeX; k>tc2zIIeŚ sc2sIIIeŚ; tc2zIeŚ

cytryna cytryna cc2zIIeX; tc2zIIeŚ; rc31uIeŚ cc2zIIIeŚ; tc2zIeŚ; rc3wIeŚ

ząb zomp zc2sIIeŚ zc2sIIIeŚ

kieszeń t’eseń t’p2zIIeŚ; š>sc2sIIeX t’ c/p2zIeŚ; sc2sIIIeŚ

gil d’il d’p2zIIeŚ d’ c/p2zIeŚ

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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tabela 2. ciąg dalszy

Wyraz 
z fonemem

Realizacja wyrazu Błędna głoska Norma

dzwonek ʒvonet ʒc2zIIeŚ; tc2zIIeŚ ʒc2zIeŚ; tc2zIeŚ

Przypadek: Chłopiec nr 1, międzyzębowość głosek t, d, i̯

telewizor tei̯ezo tc2zIIeL; l>i̯bl2sIIeL; v’>ø; 
r>ø i̯t5sIeŚ

drabina dabna dc2zIIeL; r>ø; b’>b dc2zIeŚ

jajko i̯ai̯to i̯bl2sIIeL i̯t5sIeŚ

telewizor tei̯ezo tc2zIIeL; l>i̯bl2sIIeL; v’>ø; 
r>ø i̯t5sIeŚ

Przypadek: Chłopiec nr 2, międzyzębowość głosek s, z, deformacja głoski l, x

pasek pasex sc2sIIeŚ; k>x sc2sIIIeŚ

ząb zomp zc2sIIeŚ zc2sIeŚ

motyl motyl lbl2zIeL lc3zIeŚ

ogon oxon g>xt6wIIeX xt6sIIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 4, deformacja głosek wszystkich szeregów dentalizowanych

sowa sova sc/p3sIIIeŚ sc2sIIIeŚ

koza koza zc/p3sIIIeŚ zc2sIIIeŚ

owoce ovoce cc/p3zIIIeŚ cc2zIIIeŚ

dzwonek ʒvonek ʒc/p3zIIIeŚ ʒc2zIeŚ

szalik šal’ik šc3sIIIeŚ šc3sIeŚ

żaba žaba žc3sIIIeŚ žc3sIeŚ

oczy očy čc3zIIIeŚ čc3zIeŚ

dżem ǯem ǯc3zIIIŚ ǯc3zIŚ

ślimak śl’imak śp/ś4sIeŚ śś5sIeŚ

łokieć ṷok’eć ćp/ś4zIeŚ ćś5zIeŚ

źrebak źrebak źp/ś4sIeŚ źś5sIeŚ

gwoździe gvoźʒ́e źp/ś4sIeŚ; ʒ́p/ś4zIeŚ źś5sIeŚ; ʒ́ś5zIeŚ
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tabela 2. ciąg dalszy

Wyraz 
z fonemem

Realizacja wyrazu Błędna głoska Norma

Przypadek: Chłopiec nr 3, deformacja głoski r

traktor traktor rc3wuIeŚ rc3wIeŚ

Przypadek: Chłopiec nr 4, deformacja głosek f, v, f ’, v’

flet flet f-2sIIeŚ f-1/2sIIeŚ

wentylator ventylator v-2sIIeŚ v-1/2sIIeŚ

kalafior kalafior f’>fi-2sIIeŚ f’ś1/2sIIeŚ

wiewiórka vieviurka v’>vi-2sIIeŚ v’ś1/2sIIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 5, deformacja głosek k, l, s, z, c

krowa klova k>kt7bzIIIeL; r>lc3zIeL kt6zIIeŚ; lc3zIeŚ

rower rovel r>lc3zIeL lc3zIeŚ

sowa sova sc3sIeL sc2sIIIeŚ

koza xoza k>x; zc3sIeL zc2sIeŚ

owoce ovoce cc3zIeL cc2zIIIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 6, mowa bezdźwięczna, oddech całościowy

papryka paxryxa p>xt6sIIeX ; xt6sIIeX p-1IIeŚ ; xt6sIIeŚ

biedronka p’iepronka b’>p’; rc31uIeX; 
d>p-1zIIeX

rc3wIeŚ; p-1IIeŚ

długopis t’upopiš d>t’p/ś4zIeX; ṷ>u; 
g>p-1zIIeX; s>šc3sIeX

t’c/p2zIeŚ
šc3sIeŚ

Przypadek: Dziewczynka nr 7, deformacja wszystkich głosek, inspiracja oddechu

portfel portxel f>xt6sIIiX xt6sIIeŚ

Źródło: opracowanie własne.

Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej
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