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Koncepcja, norma, zasady… 
czyli od Einsteina do Leca
„Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe. Ale nie prostsze”. Słowa 
Alberta Einsteina oddają główny zamysł koncepcji Słownika błędów językowych. 
Jako jej autorzy podzieliliśmy się nawet rolami: Marek Zboralski dbał o to, by SBJ był 
możliwie prosty, a Ewa Rudnicka – by nie był zbyt prosty. Ten pierwszy myślał więc 
głównie o adresatach słownika, ta druga – o samym języku i właściwym metodolo-
gicznie opisie, żebyśmy zbytnią prostotą nie narazili się językoznawcom. W  jakim 
stopniu ten trudny kompromis udało nam się osiągnąć, ocenią jedni i drudzy. Aby im 
to ułatwić, poniżej tłumaczymy się z tego, co zapowiada front okładki. 

1. Nazwa marki wskazuje na tematykę serii i śmiało zapowiada główną korzyść dla 
jej „grupy docelowej”. A tworzą ją ci wszyscy, którzy w trosce o spokój, wizerunek 
czy karierę chcieliby uniknąć językowych błędów oraz ich konsekwencji: ośmieszeń, 
pouczeń i docinków, że „nie znają polskiego”. Także nieporozumień, zażaleń czy… 
jedynek w szkole. Wagi tych korzyści podkreślać nie trzeba. Nie trzeba też ukrywać, 
że odwołujemy się do ambicji, a nawet językowego patriotyzmu użytkowników SBJ. 
Trochę również straszymy – błędami i ich skutkami.

2. SŁOWNIKI BARDZO PRAKTYCZNE – Na tę praktyczność składa się bardzo przej-
rzysta, „wizualna” forma redakcyjna oraz jasna, zwięzła i przystępna treść (m.in. dzię-
ki ograniczeniu użycia  terminologii, nawet tej „szkolnej”). Nowatorski, pomysłowy 
i prosty SBJ jest zarazem zgodny ze sztuką leksykograficzną. Wszystko po to, by 
był maksymalnie użyteczny.

3. Pierwszy polski słownik błędów językowych w XXI wieku! – Tak, poprzednim 
dziełem o podobnym profilu i tytule był bowiem Słownik polskich błędów językowych 
autorstwa Stanisława Słońskiego. Ukazał się on w  roku… 1947 (nie, nie w  1974). 
Później wśród językoznawców przeważył pogląd, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 
To zaowocowało wartościowymi poradnikami i słownikami poprawnościowymi, na cze-
le z Nowym / Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny (NSPP) pod red. Andrzeja  
Markowskiego. Słownika, który przestrzega przed błędami w sposób tak bezpośredni 
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Wskazówki praktyczne
Obszerna „instrukcja obsługi” Słownika błędów językowych byłaby sprzeczna 
z jego praktyczną naturą. Kilka wskazówek i objaśnień na pewno się jednak przyda.

FUNKCJE SŁOWNIKA
•	 SBJ może służyć jako doraźna „sprawdzarka” błędów. Do odszukania hasła 

z opisem danego błędu służą hasłownik i indeks (więcej o nich poniżej).
•	 Równie pożytecznym sposobem korzystania z SBJ jest systematyczna lektura 

w miniodcinkach. Warto przejrzeć cały słownik (np. po 1 stronie dziennie), aby 
wypatrzyć błędy, których nie było się świadomym/-ą.

•	 Jeśli w SBJ nie jest opisany jakiś błąd, to nie musi to znaczyć, że nie jest to 
błąd! W żadnym słowniku – zwłaszcza praktycznym, więc zarazem podręcznym 
– nie da się ująć wszystkich popełnianych błędów językowych. To zawsze wybór.

OZNACZENIA i SYMBOLE
	 x – błędna forma językowa | v –poprawna forma językowa (formy zapisane 

kolorem neutralnym też są, podobnie jak zielone, poprawne);
	 x ! – błąd szczególnie rażący, kompromitujący lub/i częsty;
	 kursywa – przykład użycia danej formy językowej;
	 kapitaliki – wskazanie na kategorię gramatyczną, np. osobę, rodzaj, przypa-

dek, liczbę (w słownikowym ujęciu jest to proste i intuicyjne);
	 / – oddziela wariantywne wyrazy lub formy, np. kłaść / położyć akcent na (coś);
	 | – oddziela wariantywne konstrukcje, np. drogi i cenny | cenny i wartościowy; 

ich wspólny element może być pominięty, np. dystans do | wobec | w stosunku 
do (kogoś/czegoś);

	 + – oznaczenie czasowników, które w danej konstrukcji występują też w przeciw-
nym – niż podany – aspekcie (dokonanym / niedokonanym), np. stać + = stać /  
stawać,  poprawić + = poprawić / poprawiać

	 ‘…’ (łapki definicyjne) – znaczenie słowa lub wyrażenia;
	 Æ 123 – odesłanie do hasła nr 123, w którym jest komentarz do danego błędu 

lub które przedstawia inny błąd dotyczący tej samej formy językowej;
	 [  …] – wymowa danego słowa lub wyrażenia.

↓



14Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

adaptacja 
6 x adaptacja i przystosowanie | 

adaptacja i dostosowanie
v adaptacja | przystosowanie | 

dostosowanie
-wstaw3-

Częste są również błędne połączenia z wyrazami w odwrotnej kolejności i w innych 
konfiguracjach: przystosowanie i adaptacja, dostosowanie i adaptacja.  5

-wstaw2-
adaptować 
7 ‘prawnie uznać cudze dziecko za własne’

-wstaw-
x adaptować  9 v adoptować

-wstaw4-

Po roku adoptowali dziewczynkę.

-wstaw2-
adekwatny 
8 x adekwatny z (czymś) 

sytuacją, stanem itp. |  
dla (czegoś) stanu, wieku itp.

v adekwatny do (czegoś) 
sytuacji, stanu, wieku itp.

-wstaw3-
Tak samo jest z  przysłówkiem, np. odpowiedziała adekwatnie z  oczekiwaniami, 
działali adekwatnie dla możliwości, a poprawnie wycenił produkt adekwatnie do ceny.

-wstaw2-
adoptować 
9 ‘przystosować do czegoś, dostosować do innych potrzeb’

-wstaw-
x adoptować  7 v adaptować

-wstaw4-

Szkoła adaptowała pawilon na halę.

-wstaw2-
adres 
10 x wysłać+ / przesłać+ 

(coś) list, e-mail itp. 
pod (jakiś / czyjś) adres

v wysłać+ / przesłać+ 
(coś) list, e-mail itp. 

na (jakiś / czyjś) adres |  
pod (jakimś / czyimś) adresem

-wstaw2-
adresowany 
11 x adresowany dla (kogoś) 

osób, uczniów, grupy itp.

v adresowany do (kogoś) 
osób, uczniów, grupy itp.

-wstaw4- -wstaw4-

Szkolenia adresowane dla lekarzy. Spektakl adresowany do młodzieży.
-wstaw3-

Najlepiej jednak mówić przeznaczony dla (kogoś) lub kierowany do (kogoś), gdyż 
konstrukcja adresowany do (kogoś) jest zdecydowanie nadużywana.

-wstaw2-



19Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

alternatywa 
36 x alternatywa do (czegoś) 

kredytu, lokat, cukru itp.  35, 37

v alternatywa dla (czegoś) 
kredytu, lokat, cukru itp.

-wstaw2-
alternatywa 
37 x ! inna / druga alternatywa v alternatywa |  

inna / druga możliwość
-wstaw3-

Alternatyw się nie liczy ani nie odróżnia, bo alternatywa jest zawsze jedna (wynika to 
z definicji).  35, 36

-wstaw2-
analogiczny 
38 ‘nielogiczny, sprzeczny z logiką’

-wstaw-
x analogiczny v alogiczny

-wstaw3-
Analogiczny to ‘podobny do czegoś’. Wyraz bywa też mylony ze słowem analogowy 
‘wykorzystujący sygnały ciągłe, niecyfrowy’.  39

-wstaw2-
analogiczny 
39 x analogiczny z (czymś) 

pytaniem, opinią, regułą itp. |  
jak (coś) reguła, teoria itp.

v analogiczny do (czegoś) 
pytania, opinii, reguły itp.

-wstaw4- -wstaw4-

Teza analogiczna z moją opinią. 
Wykaz analogiczny jak indeks.  38

Był w stanie analogicznym do 
mojego.

-wstaw2-
anastazjolog 
40 x anastezjolog / anastazjolog v anestezjolog

-wstaw3-
Anestezjolog to ‘lekarz zajmujący się metodami znieczulania i reanimacji oraz 
opieką nad chorym w czasie operacji’. Podobny błąd dotyczy też anastezjologii /  
anastazjologii (poprawnie anestezjologii).
-wstaw2-

angażować 
41 ‘włączać kogoś w jakąś działalność, w jakieś sprawy’

-wstaw-
x angażować do (czegoś) 

konfliktu, polityki itp.

v angażować w (coś) 
konflikt, politykę itp.

-wstaw4- -wstaw4-

Angażował ją do spraw rodzinnych. Angażują dzieci w pomoc ubogim.
-wstaw3-

Angażować (kogoś) do (czegoś) to ‘zatrudniać kogoś’, np. angażować amatora do 
roli w serialu.

-wstaw2-
anioł 
42 x (o tym) aniole v (o tym) aniele

-wstaw4- -wstaw4-

Napisała opowiadanie o aniole. Katecheza o aniele stróżu.
-wstaw2-



28Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

bonus 
95 x (tego) bonusa v (tego) bonusu

-wstaw4- -wstaw4-

Pieniądze z bonusa. Udzielił klientowi bonusu.

(tego) bonusa (ten) bonus
Wygrała atrakcyjnego bonusa. Otrzymali świąteczny bonus.

-wstaw2-
boso 
96 x na boso v boso | na bosaka

-wstaw3-
Błędna forma funkcjonuje w różnych gwarach. Nie mówimy też na pieszo.

-wstaw2-
bój 
97 o starciach, walkach itp.

-wstaw-
x (tych) boji / boi v (tych) bojów

-wstaw4- -wstaw4-

Oddział ma za sobą wiele trudnych boi. Stoczył wiele bojów, nim załatwił sprawę.
-wstaw3-

Gdy mowa o bojach pływających na wodzie, poprawna forma to (tych) boi.  882
-wstaw2-

brać się 
98 x (za)brać się / wziąć się 

za (coś) 
pracę, robotę, budowę itp.

v (za)brać się / wziąć się 
do (czegoś) 

pracy, roboty, budowy itp.
-wstaw2-

bramkarz 
99 x (tych) bramkarzów v (tych) bramkarzy

-wstaw4- -wstaw4-

Dwóch bramkarzów przy wejściu.  412 Metody treningu bramkarzy.
-wstaw2-

branzoleta 
100 x branzoleta, branzoletka v bransoleta, bransoletka

-wstaw3-
Sto lat temu także mówiono branzoletka i również piętnowano to jako błąd.

-wstaw2-
branża 
101 x (tych) branży v (tych) branż

-wstaw4- -wstaw4-

Wyzwania dla kilku branży.  782  Eksperci z różnych branż.
-wstaw2-

brat 
102 x (temu) bratowi, (tymi) braciami v (temu) bratu, (tymi) braćmi

-wstaw2-
brokuła 
103 x (ta) brokuła, (tych) brokuł v (ten) brokuł, (tych) brokułów

-wstaw4- -wstaw4-

Zrazy nadziewane brokułą i fetą. Wartości odżywcze brokułów.
-wstaw2-



32Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

C
cel 
123 o tym, do czego się dąży

-wstaw-
x (tych) celi v (tych) celów

-wstaw4- -wstaw4-

Nie zdoła osiągnąć swoich celi.  126, 739 Nie miałeś żadnych celów w życiu.

-wstaw2-
cel 
124 x (coś) dla (jakichś) celów v (coś) do (jakichś) celów

-wstaw4- -wstaw4-

Dostarcza wodę dla celów 
komunalnych.  125

Plantacje drzew do celów 
energetycznych.

-wstaw2-
cel 
125 x celem (czegoś) 

wyjaśnienia, ochrony itp.

v w celu (czegoś) 
wyjaśnienia, ochrony itp. 

-wstaw4- -wstaw4-

Trwa przerwa celem konsultacji.  124 Złóż wniosek w celu uzyskania dotacji.

-wstaw2-
cela 
126 o pomieszczeniu

-wstaw-
x (tych) celi v (tych) cel

-wstaw4- -wstaw4-

W więzieniu jest wiele celi.  27, 123 Brakło cel dla zatrzymanych.

-wstaw2-
cenny 
127 x drogi i cenny |  

cenny i wartościowy
v cenny | drogi | wartościowy

-wstaw4- -wstaw4-

Te preparaty są drogie i cenne. Zgubił cenny zegarek.
-wstaw3-

Częste są również błędne połączenia z wyrazami w odwrotnej kolejności i w innych 
konfiguracjach: cenny i drogi, drogi i wartościowy itp.

-wstaw2-
cenzura 
128  ‘ważne wydarzenie będące granicą między jednym a drugim okresem’

-wstaw-
x cenzura v cezura

-wstaw3-
Cenzura to ‘urzędowa kontrola różnego rodzaju przekazów publicznych i prywatnych 
pod względem politycznym lub obyczajowym’.

-wstaw2-



36Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

cudzysłów 
153 x ! (tego) cudzysłowia / 

cudzysłowa,
(w tym) cudzysłowiu

v (tego) cudzysłowu 
 

(w tym) cudzysłowie
-wstaw3-

Do zapamiętania: bez cudzysłowu = bez problemu.

-wstaw2-
czarny 
154 x czarne na białym v czarno na białym

-wstaw3-
Czarno na białym to ‘jednoznacznie i  zrozumiale’. Czarne na białym mogą być np. 
kropki na materiale.

-wstaw2-
czekać 
155 x ! czekać za (kimś / czymś) 

klientem, propozycjami itp. 
v czekać na (kogoś / coś) 

klienta, propozycje itp. 
-wstaw4- -wstaw4-

Rolnicy muszą czekać za dopłatami. Autor czekał na reakcję słuchaczy.

-wstaw2-
częsty 
156 x bardziej częsty /  

częściejszy  88

v częstszy

-wstaw2-
część 
157 x część z (czegoś) 

rozdziału, historii, wiersza itp. 
v część (czegoś) 

rozdziału, historii, wiersza itp.
-wstaw4- -wstaw4-

Przeczytał część z listu. Mam gotową część prezentacji.

-wstaw2-
członek 
158 x (ta) członek, (tych) członek v (ta) członkini, (tych) członkiń

-wstaw2-
czoło 
159 o części twarzy

-wstaw-
x na czele v na czole 

-wstaw4- -wstaw4-

Wygładza zmarszczki na czele.  160 Wiatr zwichrzył jej włosy na czole.

-wstaw2-
czoło 
160 ‘z przodu czegoś’ lub ‘na głównej, najważniejszej pozycji’

-wstaw-
x na czole v na czele 

-wstaw4- -wstaw4-

Kroczyła na czole pochodu.  159 Od dwóch lat stał na czele rządu.

-wstaw2-



42Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

dlatego 
191 gdy coś się robi w jakimś celu

-wstaw-
x dlatego, (że)by… v po to, (że)by…

-wstaw4- -wstaw4-

Powołali fundację dlatego, by 
wspierać ubogich.

Powiedziałam mu po to, żeby 
wreszcie zrozumiał.

-wstaw3-
Dlatego wiąże się z przyczyną lub wyjaśnieniem czegoś, nie zaś z celem.

-wstaw2-
dmuchnąć 
192 x ! (ja) dmuchłem, (ona) 

dmuchła, (oni) dmuchli  356

v (ja) dmuchnąłem, (ona) 
dmuchnęła, (oni) dmuchnęli

-wstaw2-
dobiec 
193 ‘dotrzeć do określonego miejsca, do celu’

-wstaw-
x dobiec+ (czegoś) v dobiec+ do (czegoś) 

-wstaw4- -wstaw4-

Polka właśnie dobiegła mety. Dobiegł do mamy i ją uściskał.
-wstaw3-

Gdy mowa o dotrwaniu od określonego momentu w czasie, mówimy dobiec+ (czegoś), 
np. spotkanie dobiegło końca, dobiegał osiemdziesiątki.

-wstaw2-
dobitnie 
194 x dobitnie i dosadnie v dobitnie | dosadnie

-wstaw4- -wstaw4-

Ujął rzecz dobitnie i dosadnie. Cisza dobitnie świadczyła o skupieniu.
-wstaw3-

Częste jest również błędne połączenie z wyrazami w odwrotnej kolejności dosadnie 
i dobitnie, jak również połączenia dobitny i dosadny, dosadny i dobitny.

-wstaw2-
dobro 
195 x (o tym) dobrze v (o tym) dobru

-wstaw4- -wstaw4-

Myślenie o dobrze wspólnym. Zależy nam na dobru ojczyzny.

-wstaw2-
dobry 
196 (oni) są, bywają, stali się itp.

-wstaw-
x dobzi v dobrzy

-wstaw2-
dochować 
197 gdy mowa o tym, co niematerialne

-wstaw-
x dochować+ (coś) 

wierność, tajemnicę itp.

v dochować+ (czegoś) 
wierności, tajemnicy itp.

-wstaw4- -wstaw4-

Dochowali przysięgę małżeńską. Musisz dochować terminu.

-wstaw2-



61Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

forteca 
304 x (tych) fortecy v (tych) fortec

-wstaw4- -wstaw4-

Wznoszenie nowych fortecy.  1090 Ruiny przygranicznych fortec.

-wstaw2-
forum 
305 x (te) fory, (tych) for v (te) fora, (tych) forów

-wstaw4- -wstaw4-

Popularność for internetowych.  28 Organizator forów ekonomicznych.

-wstaw2-
forumowicz 
306 ‘ktoś aktywny na jakimś forum, uczestnik forum’

-wstaw-
x forumowicz v forowicz

-wstaw2-
fragment 
307 x fragment z (czegoś) 

powieści, nagrania, życia itp. 
v fragment (czegoś) 

powieści, nagrania, życia itp.
-wstaw4- -wstaw4-

Ważne fragmenty z ekspertyzy. Widoczny był tylko fragment nieba.

-wstaw2-
franc 
308 x z głupia franc v z głupia frant

-wstaw4- -wstaw4-

Ktoś z głupia franc zapytał o psa. Spytałem z głupia frant o deser.

-wstaw2-
franciszkanin 
309 x (tych) franciszkan / 

franciszkaninów  207

v (tych) franciszkanów

-wstaw2-
frapować się 
310 ‘martwić się, przejmować’

-wstaw-
x frapować się v frasować się

-wstaw4- -wstaw4-

 Bardzo frapowała się chorobą ojca. Będzie dobrze, nie frasuj się!
-wstaw3-

Frapować to ‘wzbudzać zainteresowanie’. Słowa tego rzadko używamy z się. Frasować 
się natomiast jest książkowe i przestarzałe.

-wstaw2-
frazes 
311 x pusty, wytarty, zużyty frazes v puste, wytarte słowa |  

frazes
-wstaw4- -wstaw4-

Mowy powitalne to puste frazesy. Twoje słowa to same frazesy.
-wstaw3-

Frazes to ‘stwierdzenie często powtarzane, które nie ma żadnej istotnej treści’. Bardzo 
podobnie jest z banałem.  70

-wstaw2-



129Do wyszukiwania błędów służy także indeks (na końcu słownika).

pieszo 
770 x na pieszo v pieszo / na piechotę

-wstaw4- -wstaw4-

Przewędrował na pieszo całe miasto. Ruszył pieszo wzdłuż wybrzeża.

-wstaw2-
piętno 
771 x ! wywrzeć+ / odbić+ piętno 

na (kimś / czymś)
v wycisnąć+ / odcisnąć+ piętno 

na (kimś / czymś)
-wstaw3-

Wywrzeć można wpływ lub wrażenie.

-wstaw2-
pilnować 
772 x ! pilnować (kogoś / coś) 

dziecko, sprawę, interesy itp.

v pilnować (kogoś / czegoś) 
dziecka, sprawy, interesów itp.

-wstaw3-
Słowa dopilnować, popilnować, przypilnować, upilnować mają takie same wymagania 
co do form związanych z  nimi wyrazów jak pilnować, czyli dopilnować (kogoś / 
czegoś), przypilnować (kogoś / czegoś) itd.

-wstaw2-
pilot 
773 zepsuć, zgubić, trzymać itp.

-wstaw-
x (ten) pilot do telewizora v (tego) pilota do telewizora

-wstaw2-
piniądz 
774 x ! piniądz v pieniądz

-wstaw2-
pisać 
775 x ! pisze, że… v jest napisane, że…

-wstaw4- -wstaw4-

W gazecie pisało, że zmarł. Na murze było napisane, że to koniec.

-wstaw2-
pisak 
776 podać, wziąć, kupić itp.

-wstaw-
x ! (tego) pisaka, flamastra, 

markera, mazaka itp.

v (ten) pisak, flamaster, 
marker, mazak itp.

-wstaw2-
pisarz 
777 x (tych) pisarzów v (tych) pisarzy

-wstaw3-
Dawniej również forma pisarzów była poprawna.  412

-wstaw2-
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róg 
985 ‘zmusić do uległości’

-wstaw-
x przytrzeć (komuś) rogi v przytrzeć (komuś) rogów

-wstaw2-
róg 
986 x zapędzić (kogoś) do rogu v zapędzić (kogoś) w kozi róg

-wstaw4- -wstaw4-

Zapędziła nas do rogu, wykazując 
brak logiki wywodu.

Zapędził go w kozi róg jednym 
prostym pytaniem.

-wstaw3-
Wyrażenie znaczy ‘wykazać swoją przewagę nad kimś, stawiając go w trudnej sytuacji’.

-wstaw2-
równoległy 
987 gdy chodzi o położenie, odległość jakichś obiektów

-wstaw-
x równoległy z (czymś) v równoległy do (czegoś)

-wstaw4- -wstaw4-

Bloki równoległe z drogą.  988 Ścieżka rowerowa równoległa do ulicy.

-wstaw2-
równoległy 
988 gdy chodzi o umiejscowienie w czasie

-wstaw-
x równoległy do (czegoś) v równoległy z (czymś)

-wstaw4- -wstaw4-

Remont równoległy do rozbudowy.  987 Szkolenia równoległe z pracą. 

-wstaw2-
równoległy 
989 ‘mający taką samą wartość, takie samo znaczenie jak inny’

-wstaw-
x równoległy v równoważny

-wstaw4- -wstaw4-

Uznał go za równoległego partnera. Zaliczenie równoważne z egzaminem.

-wstaw2-
równoważny 
990 x równoważny do (czegoś) 

kwoty, racji, dyplomu itp.

v równoważny (czemuś) 
kwocie itp. | z (czymś) 
racjami, dyplomem itp.

-wstaw2-
równoznaczny 
991 ‘mający taki sam skutek jak druga rzecz, o której mowa’

-wstaw-
x równoznaczny (czemuś) 

rezygnacji, awansowi itp.

v równoznaczny z (czymś) 
rezygnacją, awansem itp.

-wstaw2-
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strój 
1061 x (tych) stroji / stroi v (tych) strojów

-wstaw4- -wstaw4-

Projektowanie stroi scenicznych.  882 Był znany z kolorowych strojów.

-wstaw2-
strzec 
1062 x strzec (kogoś / coś) 

córkę, dom, dobytek itp.

v strzec (kogoś / czegoś) 
córki, domu, dobytku itp.

-wstaw2-
stygnąć 
1063 x (ja) stygnąłem, (ona) 

stygnęła, (oni) stygnęli
v (ja) stygłem, (ona) stygła, 

(oni) stygli
-wstaw3-

Poprawne są natomiast formy męskie (on) stygł i (on) stygnął. Dokładnie tak samo 
odmienia się czasownik ostygnąć.  356

-wstaw2-
styl 
1064 x (tych) styli v (tych) stylów

-wstaw4- -wstaw4-

Sięga do kilku styli muzycznych.  739 Wpływy różnych stylów malarskich.

-wstaw2-
styrany 
1065 ‘zniszczony, zużyty’ lub ‘zmęczony’

-wstaw-
x styrany v sterany

-wstaw3-
Słowo pochodzi od czasownika sterać ‘zniszczyć, wyczerpać siły, zdrowie itp. przez 
męczący tryb życia’, dlatego mamy -e-. Choć jest też słowo tyrać ‘bardzo ciężko pracować’.

-wstaw2-
suplementacja 
1066 o dostarczaniu jakichś substancji

-wstaw-
x suplementacja (czegoś) 

jodu, potasu itp.

v suplementacja (czymś) 
jodem, potasem itp.

-wstaw3-
O sposobie odżywiania się mówimy jednak suplementacja diety.

-wstaw2-
swetr 
1067 x ! swetr v sweter

-wstaw3-
W innych formach po -t- nie ma -e- (swetra, swetry, swetrach itp.) i dlatego łatwo o błąd.

-wstaw2-
sympatia 
1068 x sympatia wobec  

(kogoś / czegoś)
v sympatia do / dla 

(kogoś / czegoś)
-wstaw4- -wstaw4-

Sympatia chłopca wobec zwierząt. Z sympatii do nauczyciela… 
Miał sympatię dla rewolucji.

-wstaw2-
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warty 
1184 ‘taki, który na coś zasługuje’ lub ‘taki, który ma jakąś wartość’

-wstaw-
x warty v wart

-wstaw4- -wstaw4-

Raport warty przeczytania. 
To niewiele warty samochód.

On jest ciebie wart. 
Ile jest wart twój dom?

-wstaw3-
Rodzaj żeński i nijaki nie sprawia kłopotu, np. praca warta premii, mydło warte 7 zł.  1183

-wstaw2-
wąski 
1185 x bardziej wąski  88 v węższy

-wstaw2-
wąsko 
1186 x ! wężej v węziej

-wstaw4- -wstaw4-

Jest wężej, ale korków nie ma.  88 Będzie węziej pod wiaduktami.

-wstaw2-
wernisaż 
1187 wernisaż 

-wstaw-
x  ‘wystawa dzieł sztuki’ v  ‘uroczyste otwarcie wystawy 

dzieł sztuki’
-wstaw4- -wstaw4-

Kupili bilety na wernisaż.  1188 Zostali zaproszeni na wernisaż.

-wstaw2-
wernisaż 
1188 x (tych) wernisażów  648, 1187 v (tych) wernisaży

-wstaw2-
węzeł 
1189 ‘rozwiązać trudną sprawę w sposób radykalny’

-wstaw-
x rozplątać / rozsupłać / 

rozwiązać węzeł gordyjski
v przeciąć / rozciąć 

węzeł gordyjski
-wstaw3-

Według legendy ten, kto rozwiązałby skomplikowany węzeł gordyjski, zostałby władcą 
Azji. Aleksander Wielki widząc, że nie da rady rozwiązać węzła, przeciął go.

-wstaw2-
widelec 
1190 x (tych) widelcy v (tych) widelców

-wstaw4- -wstaw4-

Zestaw noży i widelcy do steków.  734  Na stole leżało kilka widelców.

-wstaw2-




