
TEKST PRZEZ MGŁĘ 
– JAK NIE KRĄŻYĆ WOKÓŁ SŁOWA?



TEKST W KURSIE E-LEARNINGOWYM =  KOMUNIKACJA ZE STUDENTEM



JAKI POWINIEN BYĆ TEKST?

PROSTY

PRZEJRZYSTY

PRZYSTĘPNY (dla docelowych odbiorców!)

3 x P



JAK ZREDAGOWAĆ ZROZUMIAŁY TEKST?

OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU. 

OD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DO DOPOWIEDZEŃ. 



IMIESŁOWY – BURZYCIELE SKŁADNI

Żyjąc w czasach natłoku 
informacji, prawie nikt 

nie zważa na prawa 
autorskie 
i licencje.

W czasach natłoku 
informacji nikt nie zważa 

na prawa autorskie i 
licencje.



MĄDREJ GŁOWIE DOŚĆ DWIE SŁOWIE

Przez „lokal zamienny” należy 
rozumieć lokal znajdujący się 
w tej samej miejscowości, w 

której jest położony lokal 
dotychczasowy.

„Lokal zamienny” to lokal 
położony w tej samej 
miejscowości co lokal 

dotychczasowy. 



CZYNNY, NIE BIERNY

Lektury są 
pilnie czytane 

przez studenta. 

Student pilnie 
czyta lektury. 



NIE BĄDŹMY BEZOSOBOWI 

W module 
przedstawiono….

W module 
przedstawiliśmy…



DZIELMY SIĘ (RÓWNIEŻ TEKSTEM…)







BEZ JAŁOWYCH SŁÓW

To słowa, które nie odgrywają żadnej roli w zdaniu. Ich obecność sprawia, że 
wypowiedź jest mniej zrozumiała. 

Mimo że wydaje się to niewiarygodne,
to nawet bardzo niewielkie poprawki,
które są wprowadzone przez metodę
usuwania zbędnych wyrazów, pozwolą
Ci usunąć niepotrzebne słowa,
pojawiające się tutaj i tam, i te zmiany
mogą sprawić, a przynajmniej ja tak
uważam, że Twój tekst będzie krótszy –
i znacznie bardziej zrozumiały.

Mimo że wydaje się to niewiarygodne,
to nawet bardzo niewielkie poprawki,
które są wprowadzone przez metodę
usuwania zbędnych wyrazów, pozwolą
Ci usunąć niepotrzebne słowa,
pojawiające się tutaj i tam, a te zmiany
mogą sprawić, a przynajmniej ja tak
uważam, że Twój tekst będzie krótszy –
i znacznie bardziej zrozumiały.

Nawet bardzo niewielkie poprawki,
pozwolą Ci usunąć niepotrzebne
słowa, a te zmiany mogą sprawić, że
Twój tekst będzie krótszy – i bardziej
zrozumiały.



WSKAŹNIK MGLISTOŚCI

Opisowe etykiety Orientacyjnie wymagane 

wykształcenie odbiorcy

1. Tekst dziecinnie łatwy Klasy 1-3 szkoły podstawowej

2. Tekst bardzo łatwy Klasy 3-6 szkoły podstawowej

3. Tekst łatwy, zrozumiały dla przeciętnego Polaka Gimnazjum

4. Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem 
średnim lub mających duże doświadczenie życiowe

Liceum

5. Tekst trudniejszy, zrozumiały dla ludzi wykształconych Studia licencjackie/inżynierskie

6. Tekst trudny w odbiorze dla przeciętnego Polaka Studia magisterskie

7. Tekst bardzo skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie 
może wymagać wiedzy specjalistycznej

Doktorat lub specjalizacja w 
dziedzinie, której dotyczy tekst

Źródło: (źródło: jasnopis.pl)

Tab. 1. Trudność tekstów w aplikacji Jasnopis
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