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Wiem
• Wiedza o standardzie prostego języka.
Piszę
• Umiejętność upraszczania starego tekstu.
• Umiejętność redagowania nowego tekstu.
Analizuję
• Umiejętność analizy trudności tekstu.
Szkolę
• Umiejętność przekazywania autorom informacji zwrotnej.
• Umiejętność uczenia upraszczania.
Badam
• Umiejętność prowadzenia audytów prostego języka.

Mam narzędzia
• Używanie narzędzi lingwistycznych.
Mam klasę
• Świadomość normatywna i znajomość aktualnych norm.
• Znajomość kulturowych zasad grzeczności.
• Umiejętność zmiany stylów (wysoki  niski).

PROFIL LIDERA JĘZYKOWEGO



ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1. Nie wszystkie metody oceny tekstu są liderowi potrzebne.
2. Lider potrzebuje tylko takich metod, które pomogą mu skutecznie:

a) upraszczać teksty,
b) szkolić autorów,
c) monitorować język organizacji.

3. Metody nie mogą być skomplikowane i kosztowne.



1.

2.

TYPOLOGIA METOD OCENY TEKSTU

METODY 
OCENY 
TEKSTU

Analityczne 
– badamy wewnętrzne cechy teksty (np. długość zdania)

Psychologiczne 
– badamy myśli, wypowiedzi lub działania ludzi 

(np. test wiedzy, test A/B)



Analityczne 1.

2.

TYPOLOGIA METOD OCENY TEKSTU

METODY 
OCENY 
TEKSTU

Psychologiczne 

Wzory edukacyjne (FOG, Jasnopis)

Wzory nieedukacyjne (Logios)

Z ekspertami

Z użytkownikami

Lista kontrolna

Test luk

Odpamiętywanie

Protokół 
głośnego myślenia

Test zadaniowy

Metoda plus-minus

Grupy fokusowe



METODY ANALITYCZNE

WZORY NA TRUDNOŚĆ TEKSTU



Wzór Rudolfa Flescha (edukacyjny: 0 – tekst akademicki, 100 – tekst zrozumiały w 4. klasie)

Wzór FOG Roberta Gunninga (liczba lat edukacji: 1 – początek SP | 8 – koniec SP | 12 – matura | 17 – mgr)

Wzór SMOG (liczba lat edukacji od 4. klasy)

Pierwszy polski wzór: Walerego Pisarka (nieedukacyjny)

Zarzuty

1. Wzory analizują niewiele cech języka.

2. Nie uwzględniają kontekstu, aspektu 

kognitywnego i różnic w systemach edukacji.

3. Pokazują wyłącznie, jak z tekstem poradzą 

sobie uczniowie, a nie dorośli.

4. Różne aplikacje różnie wyliczają te same 

wzory.

5. Można nimi badać tylko typowe teksty 

(ciągłe) i duże próbki (pow. 100 wyrazów)

6. Nie są dostosowane do polszczyzny (fleksja)

7. Składowe wzoru są od siebie zależne.

8. Łatwo nimi manipulować.



Wzór Jasnopisu (Jasnopis sp. z o.o.)

1. Wzór pseudoedukacyjny; klasy 1-7

2. Analiza komputerowa 35 tekstów, a w nich – 34 

parametrów.

3. Trudność tekstów ustalają wcześniej eksperci i 

zwykli badani (duża grupa).

4. Aplikacja pokazuje w tekście: za długie zdania, 

trudne słowa, zdania trudniejsze od zdań 

sąsiadujących.

5. Aplikacja podpowiada automatycznie prostsze 

synonimy niektórych trudnych słów.



Plain Language Indeks (Logios sp. z o.o.)

1. Wzór nieedukacyjny (0-100% prostego języka)

2. Analiza korpusu KINGNET 

(4000 tekstów eksperckich z internetu)

3. 10 cech stylu, które najbardziej różnicują dobre i 

złe style (ocena zdań – słów – relacji).

4. Każda cecha w normie to +10%. Dodatkowe 

punkty za odległość od normy.

5. Indeks PLI dostępny bezpłatnie w aplikacji Logios

do zabawy (bez danych o spełnionych normach)



Przykład (mejl z zadania domowego)

Szanowni Państwo,

W związku z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o 

przedstawienie ceny za wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania i opisania ok. 200 metrów 

bieżących dokumentacji dotyczącej projektów realizowanych w ramach działania 4.5 PO IG, zgodnie z 

załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Uprzejmie proszę o przedstawienie ceny za ww. usługę do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie jest zaproszeniem do składania ofert i 

negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1843) ani też nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,





https://dozabawy.logios.dev/

https://dozabawy.logios.dev/
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METODY PSYCHOLOGICZNE

TESTY Z UŻYTKOWNIKAMI



Test luk (cloze)

1. Zostaw 2-3 zdania wstępu bez luk.

2. Z reszty tekstu usuń co 5 słowo.

3. Poproś użytkowników o uzupełnienie luk 

tylko 1 słowem.

4. Zlicz powtarzające się wyrazy. 

Nie akceptuj synonimów.

5. Interpretacja wyników: 

źle 0%-40%-60%-100% dobrze

Szanowni Państwo,

W związku z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, 

zwracam się z uprzejmą 1rośbą o przedstawienie ceny za 

wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania i opisania ok. 

200 metrów bieżących dokumentacji dotyczącej projektów 

realizowanych w ramach działania 4.5 PO IG, zgodnie z 

załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Uprzejmie proszę o przedstawienie ceny za ww. usługę do 

dnia 11 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie 

jest zaproszeniem do składania ofert i negocjacji ani też nie 

stanowi oferty.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,
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3. Poproś użytkowników o uzupełnienie luk 
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Szanowni Państwo,

W związku z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ceny za 

wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania i opisania ok. 
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W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,



Test zadaniowy

1. Daj użytkownikom tekst do przeczytania. 

2. Poproś ich o wykonanie zdania 

(np. znalezienie w tekście jakichś informacji 

lub wypełnienie formularza).

3. Mierz czas i poprawność wykonania zadania.

czas wypełniania: 7 minut 5 minut
liczba błędów: 2 błędy  0,75 błędu
puste pola: 3,5 pola  0,33 pola

Źródło: COI

Uproszczenie wniosku 
o wydanie dowodu osobistego



Odpamiętywanie

1. Daj użytkownikom tekst do przeczytania. 

2. Zabierz tekst.

3. Poproś użytkowników o możliwie 

najbardziej szczegółowe odtworzenie 

tekstu z pamięci.

4. Przeanalizuj poprawność i zakres 

streszczonych informacji.



Grupy fokusowe

1. Poproś grupę 5-8 użytkowników 

o wypracowanie wspólnej oceny tekstu.

2. Użytkownicy sami tworzą typologię 

zjawisk (dobrych i złych) oraz sposób ich 

oznaczania w tekście.

3. Nanoszą oznaczenia na tekst.

Szanowni Państwo,

W związku z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ceny za 

wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania i opisania ok. 

200 metrów bieżących dokumentacji dotyczącej projektów 

realizowanych w ramach działania 4.5 PO IG, zgodnie z 

załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Uprzejmie proszę o przedstawienie ceny za ww. usługę do 

dnia 11 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie

jest zaproszeniem do składania ofert i negocjacji ani też nie

stanowi oferty.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,



Metoda plus-minus

1. Użytkownik na marginesie stawia + lub –

przy każdym akapicie tekstu.

2. Potem uzasadnia moderatorowi swoje decyzje.

3. Uzasadnienia są nagrywane i analizowane.

Szanowni Państwo,

W związku z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ceny za 

wykonanie usługi dotyczącej uporządkowania i opisania ok. 

200 metrów bieżących dokumentacji dotyczącej projektów 

realizowanych w ramach działania 4.5 PO IG, zgodnie z 

załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Uprzejmie proszę o przedstawienie ceny za ww. usługę do 

dnia 11 sierpnia 2020 r.

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie 

jest zaproszeniem do składania ofert i negocjacji ani też nie 

stanowi oferty.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,



Protokół głośnego myślenia

1. Użytkownik czyta tekst lub działa na jego podstawie.

2. Metoda ta najlepiej sprawdza się przy testowaniu tekstów 

opisujących działania fizyczne.

3. W trakcie lektury werbalizuje swoje myśli, emocje, 

percepcje.

4. Moderator ciągle pobudza go do mówienia.

5. Użytkownik skupia się na trudnych miejscach w tekście.

Żartobliwy przykład: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Qg80qTfzgU&ab_channel=Blink

https://www.youtube.com/watch?v=3Qg80qTfzgU&ab_channel=Blink


METODY PSYCHOLOGICZNE

TESTY Z EKSPERTAMI



Lista kontrolna

1. Ekspert tworzy lub otrzymuje listę kontrolną 

do oceny tekstu.

2. Lista zawiera zestaw punktowanych pytań.

3. Pytania odpowiadają zasadom prostego języka.

4. Pytania mogą się łączyć w kategorie.

5. Tekst otrzymuje punkty.

6. Lista kontrolna jest dobrą podstawą 

do rozmowy z autorem.

7. Wyniki punktacji są podstawą okresowych 

raportów o stanie języka w organizacji.

Źródło: materiały projektu Prosto z ZUS
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METODY OCENY TRUDNOŚCI TEKSTU

Porównanie kilku metod



Katarzyna Świerczyńska, 2017, TEST TAYLORA JAKO METODA OCENY  TRUDNOŚCI TEKSTU. 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem T. Piekota. 

5 tekstów na ten sam temat 
z podręczników. Znamy ich 
poziom edukacyjny.

tekst z 4 klasy

tekst z rozprawy 
doktorskiej

FOG Test luk Metoda sortowaniaJasnopis



METODY OCENY TRUDNOŚCI TEKSTU

Podsumowanie



METODY OCENY TRUDNOŚCI TEKSTU

Co pokazują badania?
1. Różne metody w różnym stopniu pozwalają poprawić tekst.
2. Eksperci widzą inne zjawiska w tekście niż zwykli ludzie 

(znacznie więcej zjawisk).
3. Eksperci nie zgadzają się ze sobą. Ich opinie się nie pokrywają.
4. Do oceny tekstu wystarczy niewielu użytkowników. Uwagi kolejnych

zaczynają się powtarzać (5-20).
5. Efektywniejsza jest ocena w grupie niż indywidualna.
6. Najskuteczniejsze są: lista kontrolna, protokół głośnego myślenia,

plus-minus, grupy fokusowe.



METODY OCENY TRUDNOŚCI TEKSTU

Co teraz?
1. Liderzy językowi powinni przechodzić 

proces „kalibracji” metody oceny tekstu (cykliczne spotkania).
2. Metoda oceny powinna być oparta na:

a) liście kontrolnej – łatwo ją opracować,
b) wsparciu eksperckim innych liderów 

– tzw. ocenie krzyżowej (społecznościowej),
c) testach użyteczności – z kolegami, koleżankami z organizacji,
d) bezpłatnych aplikacjach typu Jasnopis, Logios.

3. Warto wejść w badania z obywatelami (wystarczy niewielka grupa).
4. Warto wejść w badania behawioralne (teksty A/B).
5. Liderzy mogliby zbierać dane (wyniki ocen listą) ze swoich jednostek

i tworzyć zestandaryzowane (porównywalne) raporty.
6. Liderzy mogliby prowadzić cykliczne audyty listą kontrolną.
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