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Jak mówić, żeby mówić dobrze? 

 

Mówić każdy potrafi. Ale czy każdy potrafi 

prawidłowo używać języka, którym się posługuje?  

Są osoby, które twierdzą, że podczas prezentacji 

najważniejsza jest mowa ciała. To dzięki niej jesteś 

przekonujący.  

Ale czy sama mowa ciała wystarczy?  

Jeżeli pozostawimy ją samą i odejmiemy od przekazu 

słowa, to człowiek stojący na scenie w najlepszym 

przypadku będzie wyglądał jak mim. A w najgorszym 

jak cudak.  

Dlatego należy zwrócić uwagę na to, co mówimy 

i w jaki sposób mówimy. 
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Mów w sposób prosty, ale nie 

prostacki 

Jedną z rzeczy, które powodują, że ludzie boją się 

występować publicznie, a także mają problemy 

z kontaktami z ludźmi, są wady wymowy. Dla 

niektórych potrafią być one całkowicie paraliżujące. 

Mało kto jednak wie, że większość z nas mówi 

w większym lub mniejszym stopniu niepoprawnie. 

Tyle, że wady te są na tyle niewielkie, że większość 
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nie zdaje sobie z nich sprawy, przez co prezentuje im 

się łatwiej.  

Znam wiele osób, które z powodzeniem prowadzą 

rożnego rodzaju szkolenia, czy prezentacje handlowe 

nie wymawiając R lub zbytnio zmiękczając głoski. 

Zresztą, sprawdź telewizję, radio lub kanały 

internetowe. Część prezenterów ma wady wymowy, 

a wciąż są na antenie i nie spodziewałbym się, że 

zostaną zwolnieni.  

Te wszystkie osoby są świadome bardzo ważnego 

faktu:  

 

nie jest ważne, czy masz wadę wymowy, 

czy nie, ale ważne jest, czy mówisz starannie, 

czy nie. 

 

Najgorsza jest językowa bylejakość. Widziałem 

ostatnio prezentację jednego trenera. Występował 



                                   www.jamowie.to 

4 

w garniturze, mówił ciekawe rzeczy, ale nie dbał 

o jakość swojej wypowiedzi. Zamiast „Są” mówił 

„Som” zamiast „Sobie” - „Se”. Wyglądem budował 

wizerunek profesjonalisty. Niestety, język tego nie 

potwierdzał.  

Jeżeli będziesz mówić wyraźnie, z dbałością o słowa, 

to publiczność wybaczy Ci ewentualne wady 

wymowy. Nie zwróci na nie większej uwagi, jeżeli 

będziesz mówić mądrze i obrazowo. Ale jeżeli 

podstawą wystąpienia będzie język wyciągnięty 

sznurkiem z rynsztoku (wyłączając sytuacje, 

w których prezentujemy coś ludziom o takim 

poziomie intelektualnym), doprawiony niewyraźnie 

wypowiadanymi słowami, to na sali szybko pojawią 

się pierwsze, ukradkowo wyciągane z kieszeni 

telefony.  
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Czym charakteryzuje się dbały język? 

 mówisz wyraźnie: szeroko otwierasz usta. 

 Mówisz odpowiednio głośno, jesteś słyszany 

przez publiczność. 

 Uważasz na końcówki, nie zjadasz ich. 

 Podczas mówienia uważasz na prędkość 

wypowiadanych słów. 

 Używasz odpowiednio dobranych słów. 

Osobiście uważam, że podczas niektórych wystąpień 

są dozwolone przekleństwa. Inaczej brzmi: „Krzysiek, 

uciekaj!” a inaczej „Krzychu, spierdalaj!”  

To całkowicie inny ładunek emocjonalny, inny 

komunikat i jeżeli uznasz, że w twojej prezentacji 

warto użyć mocnego środka wyrazu – przeklnij. Ale 

nie rób z tego podstawy twojej prezentacji. Nawet 

najbardziej niewrażliwy słuchaczy obrzucany masą 

bluzgów, będzie miał dość twojego mówienia. Poza 
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tym używanie przekleństw nie pomoże Ci w budowie 

wizerunku eksperta. A ich nadużywanie spowoduje, 

że gdy będziesz chciał podkreślić coś naprawdę 

mocnego... zabraknie Ci słów. 

Używanie prostackiego języka ma niestety często 

miejsce w mediach. Nie warto brać przykładu 

z polityków, którzy bardzo rzadko potrafią 

wypowiedzieć się prawidłowo. Z drugiej jednak 

strony nie warto też brać przykładu z profesorów 

i ludzi świata nauki, którzy mają skłonność do 

przesadzania w drugą stronę. Co też nie jest dobre. 
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Bądź ekspertem, ale mów jak 

człowiek 

Wielu osobom, które zaczynają prowadzić 

wystąpienia publiczne wydaje się, że im bardziej 

skomplikowanych pojęć użyją, tym bardziej 

wartościowa będzie ich prezentacja. Takie wnioski 

można wyciągnąć idąc na pierwszą lepszą polską 

uczelnię. Bylejakość nie objawia się tam tylko wśród 

leniwych studentów, którzy nie przykładają się do 
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swoich projektów zaliczeniowych. Pojawia się ona 

również wśród tych, którzy zajęcia prowadzą, 

niejednokrotnie od wielu już lat. Powinni więc mieć 

doświadczenie i wiedzieć, jak zaciekawić tematem. 

Być może i wiedzą, ale wiedzę tę skrzętnie ukrywają 

pod grubą warstwą skomplikowanych terminów 

i definicji. 

Jeżeli słuchacze nie zrozumieją, co chciałeś przekazać 

w swojej prezentacji, to – niezależnie, ile byś nad nią 

pracował – zakończy się ona porażką. Dlaczego? 

Ponieważ nie spełniła swojego celu. Niekiedy 

nauczyciel umie w przystępny sposób wytłumaczyć 

skomplikowane równania matematyczne, a osoba 

mówiąca o systemach politycznych państw potrafi 

zostawić słuchaczy z pustką w głowie. Dlaczego tak 

jest? Odpowiedź, po raz kolejny, leży w słowach, 

które są dobierane.  

Naszpikowanie prezentacji trudnymi hasłami wcale 

nie podniesie jej jakości. Wręcz przeciwnie, 
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spowoduje, że będzie ona bardzo słaba. Dlatego 

najbardziej ceni się tych wykładowców, którzy trudne 

zagadnienia potrafią przedstawić po ludzku.  

 

Prawdziwy ekspert to ten, który zawiłe 

sprawy tłumaczy w jasny i przystępny sposób. 

 

Problem ten nie dotyczy jednak tylko naukowców. 

Specjaliści wszelkiej maści również posługują się 

specyficznym językiem. Często mają 

przeświadczenie, że przecież są to pojęcia znane 

każdemu. Żargonem branżowym można się 

posługiwać na terenie biura, w którym pracujesz. Ale 

używanie go w czasie prezentacji, na której 

zgromadzone będą osoby o różnym doświadczeniu w 

branży, może pozostawić ich z przemyśleniami. Ale 

niekoniecznie takimi, jakie chciałeś wywołać. To, że 

użyjesz powszechnie znanego słowa nie będzie 
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skazom na Twoim wizerunku eksperta. Wręcz 

przeciwnie. 

Spójrz na Steve Jobsa. Gdy prezentował on nowości 

ze stajni Apple'a, nie wspomagał się branżowym 

słownictwem, a mówił w ten sposób, żeby mógł go 

zrozumieć każdy. Podobnie powinieneś mówić i Ty. 

Co zrobić, by być zrozumianym? 

 Tłumacz pojęcia, które mogą być trudne. 

 Używaj krótkich słów i krótkich zdań. 

 Korzystaj z języka polskiego – zapożyczenia nie 

świadczą o elokwencji. 

 Prezentując czyjąś teorię, wyjaśnij, kim był ten 

człowiek. 

Einstein mawiał, że dopóki nie jesteś w stanie 

wytłumaczyć jakiegoś zagadnienia swojej babci, to 

znaczy, że go nie rozumiesz. I choć nie oczekuję, że 

moja babcia zrozumie chemię kwantową, to kiedy 
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przygotowuję prezentację, uważam za wartościowe 

pokazanie jej komuś spoza branży. Często uwagi 

takich osób są bardzo pomocne. I ich pytania, 

pozornie banalne, zwracają uwagę na rzeczy, 

o których się wcześniej nie myślało. 
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