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Łamańce językowe 

Łamańce językowe to trudne zdania do wypowiedzenia. Trudność wynika z 
zagęszczenia dźwięków o podobnej, mylnej wymowie. Jest to tak zwana gra 
słów. 

Łamańce powstały po to, aby wspomagać prawidłową wymowę u dzieci i nie 
tylko. Świetnie można się przy nich bawić. Każdy może z nich skorzystać. Uczą 
zapamiętywania i dobrej dykcji. 

Spróbuj odczytać: 

Poziom trudności jest zróżnicowany. 

  

How much wood would a woodchuck chuck 

if a woodchuck could chuck wood? 

He would chuck, he would, as much as he 
could, 

and chuck as much wood as a woodchuck 
would 

if a woodchuck could chuck wood. 

 

Ile drewna rzuciłby świstak 

gdyby świstak mógł rzucać drewnem? 

Rzucałby, rzucał, jak dużo by mógł, 

i rzucał tak dużo drewna jak świstak 

jeśli świstak mógłby rzucać drewnem 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper 
picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled 
peppers, 

Where’s the peck of pickled peppers Peter 
Piper picked? 

 

Piotr Dudziarz podniósł kawałek 
marynowanej papryki. 

Kawałek marynowanej papryki Piotr 
Dudziarz podniósł. 

Jeśli Piotr Dudziarz podniósł kawałek 
marynowanej papryki,  

Gdzie jest kawałek marynowanej papryki, 
którą Piotr Dudziarz podniósł? 

 
I scream, you scream, we all scream, for ice 
cream! 

Ja krzyczę, ty krzyczysz, my wszyscy 
krzyczymy bo lody chcemy! 

How can a clam cram in a clean cream can? W jaki sposób małż może wcisnąć się do 
czystej puszki śmietany? 
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He threw three free throws. On rzucił trzy wolne rzuty. 

I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Widziałem Susie siedzącą w sklepie z pastą 
do butów. 

 
Where she shines, she sits, and where she 
sits, she shines. 

Gdzie błyszczy, tam siedzi, i gdzie siedzi, 
tam błyszczy. 

She sells seashells by the seashore. 

 

Ona sprzedaje morskie muszelki na brzegu 
morza. 

Betty Botter bought a bit of butter. 

“But,” she said, “this bit of butter’s bitter, 

But a bit of better butter mixed with this 
butter  

might just make my bit of bitter butter 
better.” 

So, Betty bought a bit of better butter to 
make her bitter butter better. 

Betty Botter kupiła trochę masła, 

“Ale”, rzekła, “ten kawałek masła jest 
gorzki, 

Lecz trochę lepszego masła zmieszane z tym 
masłem 

może sprawić, że mój kawałek gorzkiego 
masła będzie lepszy.” 

Więc Betty kupiła kawałek lepszego masła, 
żeby ulepszyć swoje gorzkie masło. 

 
If a dog chews shoes, whose shoes does he 
choose? 

 

Jeśli pies gryzie buty, czyje buty wybiera? 

 

I thought a thought, 

But the thought I thought wasn’t the thought 
I thought I thought. 

If the thought I thought I thought had been 
the thought I thought, 

I wouldn’t have thought so much. 

 

Pomyślałem coś, 

lecz ta myśl, którą pomyślałem, nie była tą 
myślą, o której pomyślałem, że ją 
pomyślałem, 

Jeśli ta myśl, o której pomyślałem, że ją 
pomyślałem była tą myślą, którą 
pomyślałem, 

Nie myślałbym tak dużo. 

 



 
a p e t y t n a j e z y k i . e u  

 
Strona 3 

Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear. 

 

Blisko ucha, bliższe ucho, prawie 
przedziwne ucho. 

 
The sixth sheik’s sixth sheep is sick. 

 

Szósta owca szóstego szejka jest chora. 

 
She sells seashells by the seashore. Ona sprzedaje muszelki na wybrzeżu. 

A loyal warrior will rarely worry why we 
rule. 

Lojalny wojownik rzadko będzie się martwił, 
dlaczego rządzimy. 
 

Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish 
furiously 

Frywolnie wymyślna Fannie wściekle 
smażyła świeże ryby? 
 

 

 


