
4. Pronunciation exercises 

4.1.Vowel + glide in contrast  

4.1.1. aj-ej, uj-ij, uj-ij, ij-yj 

jaj-jej jaj jɛj 

Taj-tej taj tɛj 

strój-stryj struj strɨj 

pokrój-pokryj pɔkruj pɔkrɨj 

wij-wyj vij vɨj 

odbij-odbyj ɔdbij ɔdbɨj 

kuj-kij kuj cij 

przebój-przebij pʃɛbuj pʃɛbij 

Stryj kupił strój do golfa. strɨj kupiw struj dɔ gɔlfa 

Czy nowy przebój przebije poprzedni? tʃɨ nɔvɨ pʃɛbuj pʃɛbijɛ pɔpʃɛdn'i 

Powiedz jej żeby kupiła pięć jaj. pɔvjɛdz jɛj Zɛbɨ kupiwa pjɛn'dʑ jaj 

Pies wije się z bólu i wyje z tęsknoty. pjɛz vijɛ s'ɛ z bulu i vɨjɛ s tɛw~sknɔtɨ 

 

4.1.2. uw-aw, uw-ow, iw-yw 

stół-stał stuw staw 

reguły-regały rɛguwɨ rɛgawɨ 

muły-mały muwɨ mawɨ 

kuła-koła kuwa kɔwa 

czuła-czoła tʃuwa tʃɔwa 

poczuł-począł pɔtʃuw pɔtʃɔw 

obyło-obiło ɔbɨwɔ ɔbiwɔ 

piłki-pyłki piwci pɨwci 

biłem-byłem biwɛm bɨwɛm 

Obok regału stał mały stół. ɔbɔg rɛgawu staw mawɨ stuw 

Czuła jak pot spływa jej z czoła. tʃuwa jak pɔt spwɨva jɛj s tʃɔwa 

Gdy byłem mały, dużo się biłem. gdɨ bɨwɛm mawɨ duʒɔ ɕɛ biwɛm 

 

4.2.Vowel + glide in contrast with vowel phonemes 

4.2.1. ej-e, uj-u, aj-a, oj-o, ij-i, yj-y 

weźcie-wejście vɛɕtɕɛ vɛjɕtɕɛ 

tamte-tamtej tamtɛ tamtɛj 

chore-chorej  xɔrɛ xɔrɛj  

puść -pójść puɕtɕ pujɕtɕ 

dwu-dwój dvu dvuj 

mu-mój                               mu muj  

czyta-czytaj tʃɨta tʃɨtaj 

dwa-dwaj dva dvaj 

szuka- szukaj ʃuka ʃukaj 

dość-dojść  dɔɕtɕ dɔjɕtɕ  

wosk-wojsk vɔsk vɔjsk 



wonie-wojnie                  vɔɲɛ vɔjɲɛ  

śni-śnij ɕɲi ɕɲij 

śpi-śpij ɕpi ɕpij 

zapomni-zapomnij zapɔmɲi zapɔmɲij 

my-myj mɨ mɨj 

uszy-uszyj uʃɨ uʃɨj 

szyna-szyjna ʃɨna ʃɨjna 

Nie myj tamtej szafki, tylko tamte krzesła. ɲɛ mɨj tamtɛj ʃafci tɨlkɔ tamtɛ kʃɛswa 

Mam dość czasu żeby dojść do pracy. mam dɔɕtɕ tʃasu ʒɛbɨ dɔjʑdʑ dɔ pratsɨ 

Czytaj to samo co czyta twój brat.  tʃɨtaj tɔ samɔ tsɔ tʃɨta tfuj brat 

Puść mnie, bo nie zdążę pójść do sklepu. puʑdʑ mɲɛ bɔ ɲɛ zdɔw~ʒɛ pujʑdʑ dɔ sklɛpu 

Uszyj mi proszę opaskę na uszy. uʃɨj mi prɔʃɛ ɔpaskɛ na uʃɨ 

Śpij słodko i śnij piękne sny. ɕpij swɔtkɔ i ɕɲij pjɛŋknɛ snɨ 

 

4.2.2. uw-u, ow-o, yw-y, aw-a, iw-i, ew-e 

stu-stół    stu stuw  

puka-półka puka puwka 

buki-bułki buci buwci 

do-dął dɔ dɔw 

doki-dołki dɔci dɔwci  

stoku-stołku stɔku stɔwku 

my-mył mɨ mɨw 

bryka-bryłka brɨka brɨwka 

da-dał da daw 

paka-pałka paka pawka 

masę-maseł masɛ masɛw 

wena-wełna vɛna vɛwna 

doi-doił dɔi dɔiw 

pika-piłka pika piwka 

Na stoku jest stu narciarzy. na stɔku jɛst stu nartɕaʒɨ 

Na stołku leży koc z wełny. na stɔwku lɛʒɨ kɔdz z vɛwnɨ 

Nie pukaj pałką w półkę. ɲɛ pukaj pawkɔw~ f puwkɛ 

Piłka wleciała do dołka. piwka vlɛtɕawa dɔ dɔwka 

 

4.3.Vowel + glide in contrast with combinations of 2 vowels on the syllable boundary 

4.3.1. aj-ai, ej-ei, oj-oi, uj-ui 

kraj-kraina kraj kraina 

najwyższa-naiwna  najvɨʃʃa naivna  

skrajna-Ukraina skrajna ukraina 

tajna-kokaina tajna kɔkaina 

hejnał-teina xɛjnaw tɛina 

olejna-kofeina ɔlɛjna kɔfɛina 

kolejna-koleina kɔlɛjna kɔlɛina 

złodziej-złodziei zwɔdʑɛj zwɔdʑɛi 

swojski-swoisty sfɔjsci sfɔistɨ 

wojsko-boisko vɔjskɔ bɔiskɔ 



moja-moi mɔja mɔi 

boy-boi bɔj bɔi 

czujna-ruina tʃujna ruina 

ujście-uiści ujɕtɕɛ uiɕtɕi 

bujna-beduina bujna bɛduina 

wójta-jezuita vujta jɛzuita 

Ukraina to kraj o swojskim klimacie. ukraina tɔ kraj ɔ sfɔjscim klimatɕɛ 

Kawa zawiera kofeinę a herbata teinę. kava zavjɛra kɔfɛinɛ a xɛrbata tɛinɛ 

Moi koledzy są skrajnie naiwni. mɔi kɔlɛdzɨ sɔw~ skrajɲɛ naivɲi 

Przy ujściu rzeki leżą ruiny kolegium 

jezuitów. 

pʃɨ ujɕtɕu ʒɛci lɛʒɔw~ ruinɨ kɔlɛɟjum jɛzuituf 

Ojciec wójta pracuje jako boy hotelowy. ɔjtɕɛdz vujta pratsujɛ jakɔ bɔj xɔtɛlɔvɨ 

W wojsku złapano dwóch złodziei. v vɔjsku zwapanɔ dvux zwɔdʑɛi 

 

4.3.2. aw-au, ew-eu, ow-ou 

miałczy-nauczy mjawtʃɨ nautʃɨ 

pałka-nauka pawka nauka 

załkać-zaufać zawkatɕ zaufatɕ 

szałwia-zauważyć ʃawvja zauvaʒɨtɕ 

neurolog-neutralny nɛwrɔlɔg nɛutralnɨ 

hełm-muzeum xɛwm muzɛum 

zgiełk-nieuk zɟjɛwk ɲɛuk 

spełniony-nieunikniony spɛwɲɔnɨ ɲɛuɲikɲɔnɨ 

południe-pouczyć pɔwudɲɛ pɔutʃɨtɕ 

stołkiem-samoukiem stɔwcjɛm samɔucjɛm 

dołóż-douszny dɔwuʃ dɔuʃnɨ 

połówka-poufny pɔwufka pɔufnɨ 

Nauczyciel wyzwał Eustachego od nieuków. nautʃɨtɕɛl vɨzvaw ɛwstaxɛgɔ ɔd ɲɛukuf 

Zauważył w muzeum fajny hełm. zauvaʒɨw v muzɛum fajnɨ xɛwm 

Neurolog zapisał Aurelii lek douszny. nɛwrɔlɔg zapisaw awrɛli lɛg dɔuʃnɨ 

Ile jest neutralnych państw w Europie? ilɛ jɛzd nɛutralnɨx paj~zdv v ɛwrɔpjɛ 

4.4./w/ in different positions 

4.4.1. (consonant+) /w/+vowel vs. vowels 

uszko-łóżko uʃkɔ wuʃkɔ 

udka-łódka   utka wutka  

oś-łoś  ɔɕ wɔɕ  

kos-kłos kɔs kwɔs 

masa-masła masa maswa 

osy-osły ɔsɨ ɔswɨ 

 

4.4.2. /w/ in final positions 

rzek-rzekł ʒɛk ʒɛkw 

las-wlazł las vlazw 

ściek-wściekł ɕtɕɛk fɕtɕɛkw 

wypad-wypadł vɨpat vɨpadw 



obrus-obrósł ɔbruz ɔbrusw 

siad-siadł ɕat ɕadw 

Łowiąc ryby, Łukasz wypadł z łódki. wɔvjɔndz rɨbɨ wukaʒ vɨpadw z wutci 

W Łodzi rozrósł się przemysł włókienniczy. v wɔdʑi rɔzrusw ɕɛ pʃɛmɨsw vwucjɛnɲitʃɨ 

Znalazłszy się w zoo, łoś strasznie schudł i 

osłabł.   

znalazwʃɨ ɕɛ v zɔɔ wɔɕ straʃɲɛ sxudw i 

ɔswabw 

Pan Łęcki wszedł do łóżka. pan wɛntsci fʃɛdw dɔ wuʃka 

4.5./j/ in different positions 

4.5.1. (consonant+) /j/+vowel vs. vowels 

Arek-Jarek arɛk jarɛk  

Ola-Jola  ɔla jɔla  

od-jod ɔt jɔt 

misa-misja misa misja 

doda-dioda dɔda djɔda 

biologa-biologia bjɔlɔga bjɔlɔɟja 

wara-wiara vara vjara 

mara-miara mara mjara 

bały-biały bawɨ bjawɨ 

pała-piała pawa pjawa 

Ola i Jola bały się białych zjaw. ɔla i jɔla bawɨ ɕɛ bjawɨx zjaf 

Biologa ciekawi nie tylko biologia ale też 

chemia. 

bjɔlɔga tɕɛkavi ɲɛ tɨlkɔ bjɔlɔɟja alɛ tɛʃ xɛmja 

Wiara oznacza ciągłą misję. vjara ɔznatʃa tɕɔŋgwɔw~ misjɛ 

 

4.5.2. /j/ after /n’/ 

tania-Tania taɲa taɲja 

dania-Dania daɲa daɲja 

Mania-mania maɲa maɲja 

zatrzymania-narkomania zatʃɨmaɲa narkɔmaɲja 

Mania ma manię na punkcie Danii. maɲa ma maɲjɛ na puŋktɕɛ daɲji 

Bar „Tania“ serwuje tanie dania. bar taɲja sɛrvujɛ taɲɛ daɲa 

 

 


