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UAM. Swoją pracę doktorską poświęconą modelowaniu intonacji na potrzeby syntezy mowy 

obroniła w 2008 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują różne zagadnienia z zakresu 

fonetyki (m.in. analiza cech segmentalnych i suprasegmentalnych mowy, wyznaczniki obcego 

akcentu, trening wymowy w języku obcym), psycholingwistyki (m.in. głosowa komunikacja 

emocji) i technologii mowy (m.in. analiza prozodii na potrzeby różnych aplikacji).  

1. Wprowadzenie 

Niniejsza praca dotyczy zagadnień związanych z realizacją rytmu w polskiej mowie natywnej 

i nienatywnej (akcent niemiecki i koreański) i ma ona nowatorski charakter, gdyż do tej pory 

struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim realizowanych przez mówców 

obcojęzycznych nie była badana. Analizy przeprowadzone w ramach pracy miały na celu 

sprawdzenie, czy na podstawie ilościowego opisu rytmu za pomocą najczęściej stosowanych 

miar metrycznych: %V, ΔC, nPVI i rPVI, można dokonać rozróżnienia między polską mową 

natywną i nienatywną oraz między dwoma akcentami obcymi – niemieckim i koreańskim. 

Ponadto, wyniki pracy miały odpowiedzieć na pytanie, czy w oparciu o taki opis możliwa jest 

analiza zjawiska transferu rytmu wypowiedzi z języka ojczystego mówców do języka 

docelowego. Kolejne pytanie badawcze dotyczyło klasyfikacji rytmicznej języka polskiego, 

którego status nie jest jednoznaczny. Jedni autorzy klasyfikują go jako język o rytmie 

akcentowym (Ramus et al. 1999), zaś inni wykazują jego złożony charakter z elementami 

rytmu sylabicznego i akcentowego (Nespor 1990, Grabe & Lee 2002, Ramus et al. 2003) z 

uwagi na brak redukcji samogłosek (jak w językach o rytmie sylabicznym) i bardzo złożoną 

strukturę sylab (jak w językach o rytmie akcentowym). 

2. Pojęcie rytmu. Sposoby analizy rytmu mowy. 

2.1 Czym jest rytm i jakie jest jego znaczenie? 

Rytm jest jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie muzyki, poezji i mowy i w każdej z 

nich może być on inaczej rozumiany. W odniesieniu do mowy, rytm można zdefiniować jako 

systematyczną czasową organizację mniej i bardziej uwydatnionych (ang. prominent) 

jednostek mowy. W fonetyce i językoznawstwie pojęcie rytmu mowy jest ściśle związane z 

pojęciem izochronizmu, które określa powtarzanie się pewnych typów jednostek, takich jak 

sylaba lub stopa, w równych lub prawie równych odstępach czasu, stanowiące o czasowej 

organizacji języka (Pike 1946, Abercrombie 1967). W psychologii pod pojęciem rytmu 



rozumie się grupowanie elementów w większe i wyraźnie oddzielone od siebie jednostki (zob. 

Dauer 1987). 

Wiedza dotycząca realizacji rytmu ma wiele praktycznych zastosowań: ilościowa analiza rytmu 

może stanowić podstawę diagnozy zaburzeń mowy (Liss et al. 2009), charakteryzacji dialektów 

(Leeman et al. 2012), mówców (Dellwo & Koreman 2008) i akcentów  w kontekście 

komunikacji słownej w języku obcym (White & Mattys 2007). W nauce i nauczaniu języków 

obcych główny nacisk kładzie się nadal na nabywanie i doskonalenie słownictwa i gramatyki, 

traktując kompetencje w zakresie wymowy i prozodii, w tym rytmu, jako drugorzędne. 

Tymczasem rytm, podobnie jak wymowa i intonacja, w sposób istotny decyduje o zrozumiałości 

i naturalności mowy (Bent et al. 2008). Dlatego też aby osiągnąć wysoką komunikatywność, 

konieczne jest nabywanie umiejętności w tej dziedzinie.  

2.2 Rytmiczna klasyfikacja języków 

Zgodnie z hipotezą o rytmicznej klasyfikacji języków każdy język reprezentuje konkretną 

kategorię rytmiczną na podstawie swojej czasowej organizacji sylab. Wyróżnia się dwie 

główne kategorie: rytm sylabiczny oraz rytm akcentowy, a także trzecią kategorię, gdzie 

jednostką rytmu jest mora. Zgodnie z założeniem izochronizmu, w językach posiadających 

rytm sylabiczny (ang. syllable-timed languages, np. włoski, hiszpański, francuski) sylaby 

powinny mieć prawie taką samą długość, natomiast w językach posiadających rytm 

akcentowy (ang. stress-timed languages, np. niemiecki, duński, angielski), w których 

jednostką rytmu jest stopa, stopy powinny być mniej więcej równej długości. Trzecia 

kategoria jest reprezentowana przez język japoński, w którym jednostką rytmu jest mora, i w 

którym zgodnie z założeniem izochronizmu mory są mniej więcej równej długości.  

Pomimo, że koncepcja izochronizmu funkcjonuje w fonetyce, jak dotąd nie udało się 

zgromadzić danych empirycznych potwierdzających zasadność jej podstawowego złożenia: 

nie stwierdzono, aby w językach o rytmie sylabicznym/akcentowym sylaby/stopy były tej 

samej długości. Co więcej istnieje grupa języków (m.in. polski, koreański, grecki, estoński, 

rumuński), których nie można jednoznacznie przypisać do żadnej z tych dwóch kategorii, 

gdyż wykazują one cechy charakterystyczne zarówno dla rytmu sylabicznego jak i 

akcentowego. Brak potwierdzenia założeń izochronizmu nie oznacza jednak, że klasyfikacja 

rytmiczna języków jest bezzasadna. Wyniki badań percepcyjnych z wykorzystaniem mowy w 

językach reprezentujących różne kategorie rytmu pokazały, że zarówno ludzie, noworodki, 

jak i zwierzęta, odróżniają rytm sylabiczny od akcentowego (Nazzi et al. 1998, Ramus et al. 

2003, Dellwo 2010). Te same badania pokazały, że rozróżnienie między językami należącymi 



do tej samej kategorii rytmicznej nie jest możliwe (np. język angielski i duński, lub język 

hiszpański i włoski). 

Brak dowodów empirycznych na istnienie izochronizmu sprawiło, że punkt ciężkości w 

badaniach nad rytmem przeniesiono z pomiarów czasu trwania sylab i stóp na analizę 

czynników fonetycznych i fonologicznych, które wpływają na ich realizację czasową – 

głównie stopień redukcji samogłosek w sylabach nieakcentowanych oraz zróżnicowanie i 

złożoność struktury sylab. Zaobserwowano, że w językach o rytmie sylabicznym nie 

występują samogłoski zredukowane a prawie połowa sylab ma bardzo prostą strukturę typu 

CV lub CVC (Dauer 1987). W językach o rytmie akcentowym sylaby mogą zawierać 

wieloelementowe zbitki spółgłoskowe w pozycji nagłosowej i wygłosowej, zaś samogłoski 

podlegają redukcji o różnym nasileniu. W rezultacie, stosunek iloczasu sylab akcentowanych 

do nieakcentowanych będzie znacznie większy w językach o rytmie akcentowym, niż w 

językach o rytmie sylabicznym. Jednocześnie rytm akcentowy będzie charakteryzował się 

mniejszą proporcją całkowitego iloczasu samogłoskowego w stosunku do iloczasu 

spółgłoskowego. Ponieważ iloczas jest jednym z głównych akustycznych wyznaczników 

wzmocnienia (ang. prominence), można stwierdzić, że wzmocnienia (akcenty) będą 

percepcyjnie silniejsze w językach o rytmie akcentowym, niż w językach o rytmie 

sylabicznym, co pozwoli na słuchowe rozróżnienie między językami reprezentujących różne 

klasy rytmiczne. Tego typu obserwacje doprowadziły do przedefiniowania pojęcia rytmu, 

który obecnie jest rozumiany jako wynik interakcji różnych czynników fonetycznych i 

fonologicznych z jednej strony, oraz segmentalnych i prozodycznych z drugiej strony. 

2.3 Miary metryczne rytmu  

Przedefiniowanie pojęcia rytm, dało początek ilościowemu opisowi zjawisk czasowych za 

pomocą formuł nazywanych miarami metrycznymi rytmu (Ramus et al. 1999, Grabe & Lee 

2002, Dellwo 2006). Do najczęściej stosowanych miar należą %V-ΔC (Ramus et al. 1999) i 

nPVI-rPVI (Grabe & Lee 2002). Rytm akcentowy charakteryzuje się wyższą wartością 

parametru nPVI (stosunek iloczasu kolejnych interwałów samogłoskowych) oraz rPVI 

(stosunek iloczasu kolejnych interwałów spółgłoskowych), wyższym ΔC (odchylenie 

standardowe iloczasu wszystkich interwałów spółgłoskowych w wypowiedzi), ale 

jednocześnie niższą wartością parametru %V (procent wypowiedzi, który stanowią 

samogłoski). W przypadku rytmu sylabicznego sytuacja jest odwrotna z uwagi na mniejszy 

kontrast pod względem iloczasu samogłoskowego (brak redukcji) oraz prostą strukturę 

sylaby.  



Metra rytmiczne były wielokrotnie i z powodzeniem stosowane w celu ilościowego opisu 

rytmu mowy i rozróżnienia między klasami rytmicznymi (np. Ramus et al. 1999, Grabe & 

Lee 2002, White et al. 2007), a także w badaniach dotyczących nabywania wzorców 

czasowych w języku obcym (White & Mattys 2007). Jednocześnie inne prace jednoznacznie 

pokazują, że w obrębie jednego języka lub dialektu metra rytmiczne są niestabilne i dają 

różne wyniki w zależności od rodzaju tekstu, struktury fonotaktycznej zdań, typu wypowiedzi 

(spontaniczny dialog, wcześniej przygotowane wystąpienie, tekst czytany), a także w 

zależności od mówcy, czy też sposobu wyznaczenia granic interwałów (np. Wiget et al. 2010, 

Arvaniti 2012). Metra rytmiczne określa się powszechnie mianem akustycznych korelatów 

rytmu, co zostało zakwestionowane w pracy Barry’ego et al. (2009), gdzie pokazano, że różne 

miary niekoniecznie odzwierciedlają percepcyjnie różne rytmy. Obecnie zauważa się, że 

metra rytmiczne sprowadzają rytm do pojedynczego wymiaru czasu, zupełnie nie 

uwzględniając faktu, że jest on także wynikiem zmian wysokości tonu, intensywności i 

jakości samogłoski.  

Pomimo całej tej krytyki, metra rytmiczne nadal pozostają najczęściej stosowaną metodą w 

celu szeroko pojętej analizy rytmu mowy (Liss et al. 2009, Leeman et al. 2012, Payne et al. 

2012), w tym rytmicznej klasyfikacji języków (Brimhall et al. 2010, Cumming 2011, Tark 

2012), czy też badania realizacji wzorców czasowych przez mówców natywnych i 

nienatywnych (Tortel & Hirst 2010). Do tej pory nie zaproponowano innego sposobu 

ilościowego opisu zjawisk czasowych, który byłby równie efektywny jeśli chodzi o 

porównanie między językami, akcentami, czy też mówcami. Dlatego też w niniejszej pracy 

miary metryczne rytmu będą stanowiły podstawową metodę badawczą. 

3. Metodologia 

W badaniu wykorzystano nagrania bajki pt. „Imbryk” H. Ch. Andersena czytanej przez 5 

polskich mówców natywnych oraz grupę mówców uczących się języka polskiego, w tym 5 

Koreańczyków i 7 Niemców. Tekst składa się z 19 zdań i został wybrany pod kątem jak 

największego zróżnicowania i zrównoważenia fonetycznego oraz uwzględniając odpowiednie 

dla poziomu językowego mówców słownictwo i struktury gramatyczne. Nagrania 

przeprowadzono w profesjonalnym studiu nagraniowym na Wydziale Neofilologii UAM. 

Grupę mówców nienatywnych stanowili studenci uczący się języka polskiego na swoich 

macierzystych uczelniach, którzy przyjechali studiować na UAM na okres jednego lub dwóch 

semestrów. Nagrania przeprowadzono pod koniec ich pobytu w Poznaniu. Wszyscy mówcy 

nienatywni reprezentowali poziom średnio-zaawansowany, ale kompetencje studentów 

niemieckich w zakresie wymowy były większe niż studentów koreańskich, którzy przed 



realizacją nagrań uczęszczali na praktyczny kurs fonetyki języka polskiego. Mówcy zostali 

poproszeni o wcześniejsze przygotowanie się do nagrań i nauczenie się płynnego czytania 

tekstu. W czasie sesji każdy mówca czytał kolejno zdania w swoim normalnym tempie mowy, 

przy czym zdania zawierające przejęzyczenia lub/i niepłynności były powtarzane. Grupę 

mówców natywnych stanowiły osoby, które zgłosiły chęć udziału w eksperymencie. 

Wszystkie trzy grupy mówców były zrównoważone pod względem płci. 

Nagrany materiał poddano automatycznej transkrypcji i segmentacji fonetycznej, które 

następnie ręcznie zweryfikowano i poprawiono. Na ich podstawie dokonano podziału 

wypowiedzi na interwały: wszystkie samogłoski sklasyfikowano jako interwały 

samogłoskowe, zaś wszystkie spółgłoski, z wyjątkiem następujących po samogłoskach 

półsamogłosek, jako interwały spółgłoskowe. W rezultacie tego podziału uzyskano interwały 

samogłoskowe zawierające jedną, dwie lub trzy samogłoski, lub samogłoskę i półsamogłoskę. 

Granice interwałów mogły przebiegać poza granicami sylab i wyrazów. Pauzy wykluczono z 

pomiarów. Anotację i pomiary iloczasu interwałów przeprowadzono w programach 

Wavesurfer oraz Praat, po czym dane eksportowano do arkusza kalkulacyjnego. 

Następnie dla każdego zdania obliczono wartości metrów rytmicznych: %V – procent 

wypowiedzi, który stanowią samogłoski, ΔC – odchylenie standardowe iloczasu wszystkich 

interwałów spółgłoskowych w wypowiedzi, nPVI – stosunek iloczasu kolejnych interwałów 

samogłoskowych oraz rPVI – stosunek iloczasu kolejnych interwałów spółgłoskowych. Na 

potrzeby pracy, zbiór parametrów poszerzono o dwa parametry pochodne od ΔC i rPVI, ale 

znormalizowane pod względem tempa mowy, tj. ΔCln i nPVI-C, gdyż jako pokazano w pracy 

Dellwo (2010) ΔC i rPVI są wrażliwe na tempo mowy (wolniejsze tempo daje wyższe 

wartości parametrów). Dokładne informacje na temat obliczeń można znaleźć w pracach 

Ramus’a et al. (2009), Grabe & Lee (2002) oraz Dellwo (2010). Istotność różnic między 

średnimi wartościami miar metrycznych rytmu w trzech grupach akcentowych (mówcy 

natywni, nienatywni koreańscy i nienatywni niemieccy) badano za pomocą jednoczynnikowej 

analizy wariancji oraz testu post hoc Tukey’a. 

4. Wyniki 

4.1 Ilościowy opis rytmu wypowiedzi mówców natywnych języka polskiego 

Tabela 1 przedstawia średnie wartości metrów rytmicznych dla polskiej mowy natywnej (PL) 

i nienatywnej (akcent niemiecki i koreański oznaczone kolejno jako PLDE i PLKOR) oraz 

mowy natywnej niemieckiej (DE, na podstawie Ramus et al. 1999, Grabe & Lee 2002) i 

koreańskiej (KOR, na podstawie Mok & Lee 2008). 



akcent KOR PLKOR PL PLDE DE 

%V 54,9 49,5 46,8 44,9 46,4 

ΔC 53,2 68,3 63,7 69,6 52,6 

ΔCln --- 55,5 51,8 49,7 --- 

nPVI 61,2 59,4 46,4 46,4 59,7 

rPVI 57,9 73,3 70,6 75,1 55,3 

nPVI-C --- 56,2 55,5 51,9 --- 

Tabela 1: Średnie wartości miar metrycznych w pięciu grupach akcentowych. 

Wartość parametru nPVI uzyskana w niniejszej pracy dla wypowiedzi polskich mówców 

natywnych ma tę samą wartość co u Grabe & Low (2002) i jest stosunkowo niska, co 

wskazuje na małe zróżnicowanie iloczasu między kolejnymi interwałami samogłoskowymi 

będące wynikiem braku redukcji samogłosek i istotnego kontrastu w jakości samogłosek 

między sylabami o różnym stopniu wzmocnienia (akcentowanymi i nieakcentowanymi). 

Parametr rPVI ma znacznie wyższą wartość niż w pracy Grabe & Low (79 vs. 70,6), jednak 

dla pewnego podzbioru wypowiedzi autorzy ci uzyskali podobną wartość (71,6). Wyniki te 

wskazują na stabilność ilościowego opisu rytmu w języku polskim za pomocą miar 

metrycznych nPVI i rPVI. Jeśli chodzi o miary %V i ΔC, wartości uzyskane w niniejszej 

pracy różnią się znacznie od podanych w pracy Ramus’a et al. (1999), gdzie wynoszą one 

kolejno 41 i 71,4 i wskazują raczej na rytm akcentowy w języku polskim. 

Przedstawione tutaj wyniki nie pozwalają na jednoznaczne sklasyfikowanie języka polskiego 

jako języka o rytmie akcentowym lub sylabicznym, co pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem 

innych autorów (Nespor 1990, Grabe & Low 2002, Ramus et al. 2003). Z jednej strony, rytm 

mowy w języku polskim ma cechy rytmu sylabicznego – wskazuje na to wspomniany już 

brak redukcji samogłosek i istotnego kontrastu w jakości samogłosek akcentowanych i 

nieakcentowanych, które są skorelowane ze względnie wysoką wartością metrum %V i 

stosunkowo niską wartością nPVI. Z drugiej strony, podobnie jak w językach o rytmie 

akcentowym, w języku polskim sylaby mogą mieć bardzo złożoną strukturę, co przejawia się 

względnie wysokimi wartościami metrów spółgłoskowych ΔC i rPVI.  

4.2 Ilościowy opis rytmu mowy z akcentem niemieckim i koreańskim 

Metrum nPVI w nienatywnej mowie z akcentem niemieckim (PLDE) ma tę samą wartość, co 

w polskiej mowie natywnej (około 46), ale jednocześnie %V ma wartość niższą (różnica jest 

statystycznie istotna), co sugeruje, że mówcy nienatywni realizowali iloczas samogłoskowy w 

oparciu o nieco inne wzorce. W odniesieniu do interwałów spółgłoskowych, wartości ΔC i 



rPVI są wyższe w grupie PLDE niż w grupie natywnej (PL), natomiast znormalizowane metra 

spółgłoskowe ΔCln i nPVI-C przyjmują wartości niższe, ale różnice te nie są statystycznie 

istotne (wyjątek stanowi ΔC).  

W nienatywnej mowie z akcentem koreańskim (PLKOR) metra samogłoskowe przyjmują 

wartości pośrednie między tymi, które uzyskano w obecnym badaniu oraz dla koreańskiej 

mowy natywnej (Mok & Lee 2008). Wyniki te pokazują, że w mowie z akcentem koreańskim 

zmienność iloczasu interwałów samogłoskowych była większa (metrum nPVI) a ich 

całkowity iloczas dłuższy (metrum %V) niż w polskiej mowie natywnej. Różnice te są 

statystycznie istotne, a ponadto wartość nPVI w mowie z akcentem koreańskim jest istotnie 

różna od wartości tej miary uzyskanej dla mowy z akcentem niemieckim (PLDE). Związek 

między wartościami miar %V i nPVI w mowie z akcentem koreańskim jest zgodny z tym, co 

zaobserwowano w koreańskiej mowie natywnej (Mok & Lee 2008).  

W odniesieniu do interwałów spółgłoskowych, wartości ΔC, ΔCln i rPVI są wyższe w grupie 

PLKOR niż w grupie natywnej (PL), ale różnice te nie są statystycznie istotne. Natomiast 

znormalizowane metrum spółgłoskowe nPVI-C ma wartość zbliżoną.  

Ogólnie rzecz biorąc, wyższe wartości nieznormalizowanych metrów spółgłoskowych 

uzyskane dla mowy nienatywnej (PLDE i PLKOR) wskazują na zależność od tempa mowy, 

które było percepcyjnie wolniejsze niż w wypowiedziach mówców natywnych. Wyniki 

jednoczynnikowej analizy wariancji oraz porównania post-hoc (test Tukey’a) pokazały, że 

wpływ akcentu (zdeterminowanego przez język natywny mówcy) jest istotny tylko w 

przypadku miar  ΔC i ΔCln, które statystycznie różnią się jedynie między akcentami polskim 

i niemieckim (ΔC, F=3,44, p<0,01) oraz koreańskim i niemieckim (ΔCln, F=8,67, p<0,01). 

Wpływ akcentu jest znacznie silniejszy na wartości metrów samogłoskowych, a szczególnie 

%V, które różni się istotnie między zarówno mową natywną i nienatywną, jak i między 

dwoma akcentami obcymi (F=49,4, p<0,01). Dla porównania, wartości metrum nPVI są 

statystycznie różne między mową natywną (PL) i nienatywną z akcentem koreańskim 

(PLKOR) oraz między akcentami obcymi (F=56,25, p<0,01).  

Wyniki analiz statystycznych pokazują, że metra samogłoskowe, a szczególnie %V, mogą 

być z powodzeniem stosowane w celu rozróżnienia między mową natywną i nienatywną oraz 

między różnymi akcentami (zob. White & Mattys 2007, Wiget et al. 2010, Knight 2011). 

4.3 Transfer wzorców rytmicznych z mowy natywnej do mowy nienatywnej 

W celu sprawdzenia, czy różnice w rytmie wypowiedzi między mówcami natywnymi i 

nienatywnymi języka polskiego są związane z przeniesieniem wzorców realizacji struktur 



rytmicznych z języka ojczystego (koreański, niemiecki) do obcego (polski), zbadano rozkład 

wartości samogłoskowych metrów rytmicznych (rysunek 1).  

   

Rysunek 1: Rozkład średnich wartości %V i nPVI w pięciu grupach akcentowych. 

W przypadku mówców niemieckich (PLDE), nie można mówić o zjawisku transferu rytmu, 

gdyż ani %V, ani nPVI nie przyjmują wartości pośrednich między polską (PL) a niemiecką 

mową natywną (DE) – uważa się, że właśnie taki rozkład wartości miar metrycznych 

świadczyłby o przeniesieniu wzorców rytmicznych (White & Mattys 2007).  

Wartości metrów samogłoskowych w mowie z akcentem koreańskim (PLKOR) są pośrednie 

między wartościami odnotowanymi w pracy Mok & Lee (2008) dla wypowiedzi w języku 

koreańskim (KOR) a wynikami uzyskanymi dla polskiej mowy natywnej (PL), przy czym 

tendencja ta jest wyraźniejsza w przypadku metrum %V niż nPVI. Oznacza to, że na sposób 

realizacji iloczasu samogłoskowego w wypowiedziach języka polskiego przez tę grupę 

mówców miały wpływ wzorce obowiązujące w języku koreańskim.  

Porównując obie grupy mówców nienatywnych można stwierdzić mniejszą różnicę w 

wartościach metrów samogłoskowych między akcentem niemieckim i polską mową natywną, 

niż między akcentem koreańskim i polską mową natywną. Wyniki opisu ilościowego za 

pomocą metrów samogłoskowych mają przełożenie na percepcyjną ocenę (przeprowadzono 

nieformalny test percepcyjny) wypowiedzi, zgodnie z którą obcy akcent był silniejszy w 

wypowiedziach mówców koreańskich niż mówców niemieckich. 

4.4 Stabilność opisu rytmu za pomocą metrów rytmicznych 

Jak już wcześniej wspomniano, metra rytmiczne są często uważane za niestabilne, tzn. 

uzyskany za ich pomocą opis i w konsekwencji klasyfikacja rytmiczna języka, mogą się 

różnić w zależności od mówcy, rodzaju tekstu, czy też sposobu wypowiedzi. Tak więc, aby 

stwierdzić, czy proponowany w tej pracy opis realizacji rytmu za pomocą metrów 
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samogłoskowych jest stabilny i miarodajny, za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji 

zbadano wpływ mówcy na zmienność wartości %V i nPVI. Analizę przeprowadzono osobno 

w każdej z grup akcentowych. Wyniki pokazały statystycznie istotną różnicę w wartościach 

metrów samogłoskowych %V i nPVI w grupie z akcentem koreańskim i w wartościach %V w 

grupie z akcentem niemieckim, co można wyjaśnić różnym poziomem kompetencji mówców 

w badanej tutaj dziedzinie. W grupie mówców natywnych języka polskiego nie stwierdzono 

istotnych różnic, można więc przyjąć, że opis realizacji struktur rytmicznych za pomocą 

metrów samogłoskowych %V i nPVI jest stabilny (zob. White & Mattys 2007). 

5. Podsumowanie 

Wyniki analiz na podstawie wypowiedzi mówców natywnych i nienatywnych języka 

polskiego pokazały, że samogłoskowe miary metryczne %V i nPVI mogą być z powodzeniem 

stosowane do ilościowego opisu rytmu mowy, a także pozwalają odróżnić mowę natywną od 

nienatywnej oraz akcent niemiecki od koreańskiego. Ponadto, opis za pomocą metrów 

samogłoskowych umożliwia analizę zjawiska transferu realizacji rytmu mowy z języka 

ojczystego mówców (koreańskiego) do języka docelowego (polskiego). W grupie mówców 

natywnych nie zaobserwowano istotnych różnic w wartościach metrów samogłoskowych, co 

wskazuje stabilność zastosowanych miar.  

Uzyskane w niniejszej pracy wartości samogłoskowych i spółgłoskowych miar metrycznych 

nie pozwalają na jednoznaczną klasyfikację rytmiczną języka polskiego, gdyż względnie 

wysokie wartości miar spółgłoskowych wskazują na rytm akcentowy, zaś wartości miar 

samogłoskowych – raczej na rytm sylabiczny. Wyniki analizy ilościowej odzwierciedlają 

takie cechy języka polskiego jak brak redukcji samogłosek (charakterystyczny dla rytmu 

sylabicznego) oraz złożona struktura sylaby (charakterystyczny dla rytmu akcentowego). 
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