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PERIODYZACJA

◦ Zależnie od przyjętych kryteriów badacze wyróżniają w 
sumie pięć okresów rozwoju języka polskiego:

◦ przedpiśmienny – od X w. do połowy XII w.

◦ staropolski– od X w. lub połowy XII w. do przełomu XV i 
XVI w.

◦ średniopolski – od XVI w. do końca XVIII w.

◦ nowopolski – od końca XVIII w. do 1939

◦ współczesny – po 1939

◦ Zenon Klemensiewicz dzieli historię języka polskiego na 
okres przedpiśmienny (do połowy XII w.) i okres 
piśmienny, w którym wyróżniając epokę 
przedpiśmienną i piśmienną, a w niej dobę staropolską, 
średniopolską i dobę nowopolską.

◦ Podobną periodyzację stosuje Bogdan Walczak, 
wyróżniając epokę przedpiśmienną i piśmienną.



RYS 
HISTORYCZNY
◦ Król Polski.

◦ Jego dwudziestodwuletnie

panowanie było okresem

stabilizacji Rzeczypospolitej, po 

zawirowaniach powstania
Chmielnickiego, wojny polsko-

rosyjskiej i potopu szwedzkiego. 

Uchodził za wybitnego dowódcę

wojskowego i był popularny wśród

poddanych. Jego zwycięstwa, 
odniesione w wojnie z Imperium 

Osmańskim, umocniły jego pozycję

polityczną, od 1674 r.



OKRES 
STAROPOLSKI

◦ Pierwsze polskie wyrazy zanotowane w 

średniowiecznych łacińskich dokumentach 

były imionami oraz nazwami 

geograficznymi. Język staropolski był 

wówczas nieskodyfikowanym językiem 
mówionym wywodzącym się z języka 

prasłowiańskiego. Nie miał unormowanej 

gramatyki, ortografii i nie pełnił roli języka 

literackiego. W 

średniowiecznej Europie międzynarodowym 
językiem literackim, urzędniczo-

dyplomatycznym oraz naukowym 

była łacina.



PROCESY 
FONETYCZNE
◦ Prelabializacja ą. Np.:

◦ ąglь > vąglь > węgiel

◦ Zmiękczenie spółgłosek przed samogłoskami szeregu 
przedniego: i, ь, e, ę, ě. Np.:

◦ sę > siĄ > się

◦ bělъjь > biały

◦ Przegłos samogłosek przed twardymi 
spółgłoskami przedniojęzykowymi e > o (ze zmiękczeniem 
poprzedzającej), ě > a (ze zmiękczeniem poprzedzającej). Np.:

◦ nesą > niosę, ale nesešь > niesiesz

◦ bělъjь > biały, ale bělitъ > (on) bieli



PRZEMIANY W 
ZAKRESIE 
GRAMATYKI

◦ Deklinacja

◦ Rzeczowniki

◦ Odmiana rzeczowników uległa uproszczeniu. 
Jest obecnie oparta na rodzaju (smok, o 
smoku – foka, o foce) i w pewnym stopniu na 
twardości tematu (liść, liście – list, listy). W 
rodzaju męskim pojawiła się jednak kategoria 
żywotności i osobowości (but, widzę but, 
widzę buty.

◦ Ślady tematów spółgłoskowych zachowały 
się prawie wyłącznie w tematach nijakich na -
en-, -ent- (cielę – cielęcia, imię – imienia). W 
innych tematach forma długa lub krótka 
rozszerzyła się na wszystkie przypadki.



JĘZYK 
PRAINDOEUROPEJSKI

◦ W czwartym tysiącleciu p.n.e. wskutek 
wędrówek plemion język 

praindoeuropejski uległ zróżnicowaniu.

◦ Powstały dialekty, z których rozwinęły 

się osobne języki, m.in. pragrecki, 
praitalski, pragermański czy 

prabałtosłowiański, który później 

rozpadł się na prabałtycki i 

prasłowiański. Ludy zasiedlające tereny 

od Bałtyku po Karpaty i od Odry po 
Bug, mówiące po prasłowiańsku, 

rozpoczęły wędrówki na wschód i 

południe.



JĘZYK POLSKI I JEGO 
EWOLUCJA

◦ Podsumowując, język polski wywodzi się z języka 

praindoeuropejskiego i powstał z zachodniego wariantu 

języka prasłowiańskiego, z dialektu lechickiego.

◦ Jak to dumnie brzmi! Ale to nie wszystko! Język polski przez 
ostatnie 1000 lat wciąż ewoluował. Niejeden współczesny 

uczeń głowił się nad tekstami średniowiecznymi, próbując 

cokolwiek z nich zrozumieć. Im tekst starszy, tym więcej 

trudności nam nastręcza.


