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Agenda 
 

◦ Co to jest „czytelny tekst”? 

◦ Przykłady sposobów poprawy przekazu 

◦ Algorytmy wyznaczania czytelności tekstu 

◦ Przykłady 

◦ Jak poprawić czytelność tekstu? 

 



Wprowadzenie 

Czy kogoś w ogóle interesuje, aby tekst był czytelny? Zrozumiały? 



Co to właściwie znaczy „czytelny tekst”? 
 

Koncentracja na odbiorcy 

Odbiorca powinien nie mieć trudności ze zrozumieniem tekstu 

ALE: 

• Różne przypadki użycia słowa pisanego 

• Teksty mogą być (i najczęściej są) skierowane do określonej grupy odbiorców  



Czynniki wpływające na odbiór tekstu 
 

◦ Empatia komunikacyjna nadawcy 

◦ Poprawność językowa 

◦ Wsparcie graficzne przekazu 

◦ Postać graficzna tekstu 

◦ Stylistyka przekazująca wagę odpowiednich fragmentów 

◦ Czytelnictwo odbiorcy tekstu 

◦ Stopień zaawansowania odbiorcy w posługiwaniu się komputerem 

 

ALE w sytuacji cyfrowego zapisu tekstu – łatwo zmienić formę 
 

◦ Dlatego dla tekstu – podstawowym czynnikiem jest czytelność zawartych w nim treści 

Kodowanie 
Forma 



Przykład wsparcia graficznego  
(IBM Big Data infographic) 

 



Przykład stylistyki tekstu 

Wstęp 

Rozwinięcie 

Zakończenie, podsumowanie 

Akapity 



Kiedy tekst ma lepszą czytelność bez 
względu na formę? 
 Franklin był już dużym chłopcem. Potrafił liczyć – normalnie, a nawet po dwa. Doskonale znał 

nazwy dni tygodnia, potrafił wymienić wszystkie miesiące po kolei, znał też na pamięć daty 
prawie wszystkich świąt w roku. Właśnie zbliżało się święto duchów i Franklin myślał już tylko 
o duszkach, chochlikach, przebierańcach, zabawach, konkursach, wspaniałych lampionach z 
dyni i innych atrakcjach. I wtedy, całkiem nieoczekiwanie, został zaproszony na obchody 
święta, o którym nie miał pojęcia. 

Franklin świętuje, © 2005 Contextx Inc. 

Struktura chronologiczna z fizycznego punktu widzenia jest odpowiedzialna  za ruch cząstek o 
niezerowej masie spoczynkowej w czasoprzestrzeni.  Historiami tych cząstek są krzywe 
czasopodobne. Struktura przyczynowa  obejmuje strukturę chronologiczną, ale dołącza do 
niej to wszystko, co jest  odpowiedzialne za ruch cząstek o zerowej masie spoczynkowej 
(fotonów ),  czyli geometrię krzywych zerowych. 

M. Heller, „Filozofia i Wszechświat”. 



Różne algorytmy wyznaczania czytelności 
tekstu 

 

◦ Algorytm Fernandeza – Huerty (dla języka hiszpańskiego) 

◦ Algorytm Kandela & Molesa (dla języka francuskiego) 

◦ Algorytm LIX (dla języka szwedzkiego i duńskiego) 

◦ Miernik szkolny Flescha-Kincaida FKRA (dla języka angielskiego) 

◦ Współczynnik mglistości Gunninga (dla języka angielskiego) 

 

◦ Dla języka polskiego: odmiana „mgły Gunninga” FOG-PL 

 
 

 

 
Strona FOG-PL:  http://fog.uni.wroc.pl/ 



FOG-PL 
 

FOG = 0,4*( (liczba słów/liczba zdań ) + 100 * (liczba słów trudnych/liczba słów))  

UWAGA:       Słowo trudne zawiera 4 i więcej sylab (w angielskiej wersji 3). 

 

Za: logios.pl 

Uwaga: wg Autora niniejszej prezentacji 
liczby lekko zaniżone 
  
Tj. FOG 7-8 to raczej  poziom podstawowy, 
ciężko o teksty poniżej FOG 3 



Przetwarzanie tekstu 
Informatycznie: Zadanie nietrywialne 
◦ Ilość zdań 

◦ Kropka o niczym nie przesądza, np. „Prof. Kowalskiego nie było 1.11.2013 na zajęciach.” 

◦ Ilość słów 
◦ Ile słów należy policzyć w przypadkach: „z chęcią”, „w domu”, „na Uczelni”, „nad dachem”, „tj.”, „itp.”? 

◦ Ilość sylab 
◦ Spółgłoski miękkie (np. kiepskie mięso) 

◦ Dyftongi (np. Polski hydraulik w Europie) 

 

◦ Cała dziedzina w informatyce zwana NLP (Natural Language Processing) 

 

„Na piechotę”: Zadanie proste, ale żmudne 



Konkretny przykład obliczania FOG-PL 
Mama, z Frankiem zawieszonym na plecach w chuście, 

grzebała w spiżarni w poszukiwaniu przyprawy do piernika. 
A Basia kiwała się na kuchennym stołku i też grzebała, tylko 
że palcem w jogurcie. 

– Zuzia powiedziała – zawołała w kierunku spiżarni – że 
święty Mikołaj nie istnieje. 

Ze spiżarni dobiegło westchnienie. 



Konkretny przykład obliczania FOG-PL 
Mama, z Frankiem zawieszonym na plecach w chuście, 

grzebała w spiżarni w poszukiwaniu przyprawy do piernika. 
A Basia kiwała się na kuchennym stołku i też grzebała, tylko 
że palcem w jogurcie. 

– Zuzia powiedziała – zawołała w kierunku spiżarni – że 
święty Mikołaj nie istnieje. 

Ze spiżarni dobiegło westchnienie. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 

27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 
Słów: 39 

Trudnych słów: 4 
Zdań: 6 

FOG-PL = 
 0,4 [  (39/6) + 100* (4/39) ] =  

ok. 6,7 



Przykłady cd. 
„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i 
ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. 
Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza 
niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy i 
trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło 
się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się 
na niebie.” 

(H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem) 



Problemy z językiem sformalizowanym 
 

Pierwsza (na stronie) notka dotycząca standardów wymagań egzaminu maturalnego (CKE): 

 
Poziom ze wzoru Gunninga: 
Ponad 18  (bardzo trudny) 

 



Przykłady – język urzędowy cd. 

„Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, 
obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka 
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, 
natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. 

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent 
wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas 
przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jeżeli absolwent wybrał 
jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w 
obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu. 

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej 
jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest 
określony w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy 
zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w 
rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech pytań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz 
materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. (…)” 

Z informatora o egzaminie maturalnym 2011/12: 



Przykłady – język urzędowy cd. 

„Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, 
obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka 
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, 
natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. 

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent 
wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas 
przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jeżeli absolwent wybrał 
jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w 
obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu. 

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej 
jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest 
określony w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy 
zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w 
rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech pytań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz 
materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. (…)” 

Z informatora o egzaminie maturalnym 2011/12: 

 
Słów: 221 
Zdań: 11 

Słów trudnych: 53 
 

Poziom ze wzoru Gunninga: 
Ponad 18  (bardzo trudny) 

 



Jak najprościej obniżyć „mglistość”? 

Szanowny panie hrabio,  

przepraszam za tak długi list,  

ale nie miałem czasu,  

żeby sformułować go krócej.  

Johann Wolfgang Goethe do jednego z przyjaciół 

 

◦ Unikać długich wyrazów (słownik języka polskiego jest całkiem obfity) 

◦ Zwroty trudne raz opisać, aby móc używać ich oznaczeń (Umowa, Projekt, Uczeń) 

◦ Unikać zdań złożonych 

◦ Pisać zwięźle ;) 



Szerzej 
• Witryna FOG-PL: http://logios.pl 

• Open NLP: http://opennlp.sourceforge.net/projects.html 

• O mglistości Gunninga prosto: http://www.pozycjonowaniewsieci.pl/blog/2010/02/wskaznik-mglistosci-
gunninga/ 

• Wywiad z dr. Zimnym: 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121211/REPORTAZ/121209560 

• Wywiad z dr Piekotem: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392350,prosta-polszczyzna-
badana-na-uniwersytecie-wroclawskim.html 

Polecam również: 

• J. Wrycza Bekier: Web writing. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. 



Dziękuję 
MACIEJ ROSTAŃSKI  

MROSTANSKI@WSB.EDU.PL  

MRDEAN.WORDPRESS.COM 

TWITTER.COM/MROSTANSKI  


