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● Posługuje się nim ok. 126 milionów ludzi (13 

najpopularniejszy język na świecie) 

● Czasami uznawany za język izolowany, a czasami 

zaliczany np. do rodziny języków japońskich, w skład 

której wchodzą on i języki riukiuańskie 

● Jego dokładniejsze pochodzenie nie jest znane 

● Pierwsze wzmianki o nim pojawiały się w tekstach 

chińskich w III w. n.e. 

● Ma szyk zdania SOV 

● Jest językiem aglutynacyjnym (jednofunkcyjne 

wykładniki) 

● Ma bardzo rozbudowaną kategorię 

honoryfikatywności (grzeczności) 

 

Informacje ogólne 



Kanji 漢字 

● Kanji to tzw. ideogramy sinojapońskie, 

czyli przystosowane do zapisu języka 

japońskiego znaki zapożyczone z Chin 

● znakami kanji zapisywana jest 

większość wyrazów samodzielnych  

● Liczba funkcjonujących w 

japońszczyźnie znaków kanji 

przeznaczonych do użytku 

codziennego obecnie unormowana jest 

przez listę Jōyō kanji hyō 常用漢字表 

funkcjonującą od 2010 r., która zawiera 

2136 znaków 

 



Kanji 漢字 

● Wspomniane 2136 znaków to jednak 

tylko swojego rodzaju minimum, jakie 

powinien znać Japończyk po 

ukończeniu obowiązkowego etapu 

nauki 

● Współcześnie przeciętny wykształcony 

Japończyk obeznany jest z ok. 3000 

znaków kanji, a w piśmie, w tym w 

tekstach technicznych i literackich, jest 

ich używanych pomiędzy 6000 a 7000 

● Przykłady:  

       - 人 hito 'człowiek' 

       - 言語学 gengogaku 'językoznawstwo' 

       - 原子力発電 genshiryokuhatsudensho 

         'elektrownia atomowa' 

 



Hiragana 平仮名 

46 rodzimych znaków wykorzystywanych do 

zapisu m.in.: 

● wyrazów samodzielnych, które zapisywane 

były znakami kanji, które wyszły z użycia 

● wyrazów niesamodzielnych 

● końcówek (lub czasami nawet części 

rdzeni) niektórych słów 

● końcówek gramatycznych  

● przykłady: 

       - かわいい kawaii 'słodki' 

       - この ... kono ...'ten ...' 

       - 書く kaku 'pisać' 

 

 



Katakana 片仮名 

Analogiczne do hiragany 46 rodzimych znaków 

wykorzystywanych do zapisu m.in.: 

● zapożyczeń 

● wyrazów i nazwisk obcego pochodzenia 

● nazw zwierząt i roślin w bardziej 

naukowym kontekście 

● onomatopej 

● wykrzyknień 

● kolokwializmów i terminów slangowych 

● jakichkolwiek słów i nazw własnych 
podkreślanych w danym kontekście 

● przykłady: 

       - コンピューター konpyūtā 'komputer' 

       - コワルスキ Kowaruski 'Kowalski’ 

       - シマウマ shimauma 'zebra' 

 



Rōmaji ローマ字 

Rōmaji to po prostu posiadający status 

komponentu pomocniczego alfabet łaciński: 

● służy przede wszystkim do szeroko pojętej 

transliteracji języka japońskiego 

● wykorzystywany również do zapisu obcych 

skrótowców i nazw sklepów czy firm na 

szyldach i w reklamach 

● przykłady: 

       - ATM (ētīemu) 

       - NG (enujī) 

       - SUBARU 

 



● W praktyce więc język japoński zapisywany jest czterema systemami pisma: hiraganą, katakaną, 

znakami kanji i alfabetem łacińskim 

● Mimo, że systemy te mają stosunkowo odmienne domeny użycia, w praktyce niemalże każde 

zapisane zdanie języka japońskiego wykorzystuje kilka z nich, a w skrajnych przypadkach nawet 

wszystkie cztery na raz 

● Taki sposób zapisu tego języka jest de facto jednocześnie jego jedynym poprawnym 

gramatycznie i najbardziej rozpowszechnionym sposobem zapisu – ma on nawet własną 

nazwę, czyli właśnie kanjikanamajiribun 漢字仮名交じり文 (dosł. zdanie z wymieszanymi kanji i 

kaną) 

● Przykład: 花子はあのビルで働いているOLです。 

                        Hanako wa ano biru de hataraiteiru OL desu. 

                        Hanako jest pracownicą biura w tamtym budynku. 

Kanjikanamajiribun 漢字仮名交じり文 



● Historycznie kodowanie pisma japońskiego sprawiało wiele problemów – przede wszystkim 

mnogość wykorzystywanych przez nie znaków sprawiała, że za czasów ASCII niemożliwe było 

zakodowanie wszystkich – potrzebny był więcej niż 1 bajt 

● 1969 r. – pierwszym rozpowszechnionym standardem kodowania był JIS X 0201, który 

pozwalał na wykorzystywanie wyłącznie katakany, i to „ściśniętej” do połowy szerokości: ｱｲｳｴｵ  

● 1997 r. – przełomem było wprowadzenie kompatybilnego wstecz z JIS X 0201 kodowania Shift 

JIS, które kodowało sylabariusze i część kanji. Niestety brakujące znaki trzeba było 

suplementować zewnętrznie (ciężka sprawa!), a samo kodowanie miało tendencję do 

powodowania licznych błędów oprogramowania je odczytującego 

● 20XX r. – ostatecznie problemy z kodowaniem pisma dla języka japońskiego rozwiązał Unicode. 

Kodowania jego podstawowych znaków zawierają się w następujących tabelach: 4E00-9FF dla 

kanji, 3040-309F dla hiragany i 30A0-30FF dla katakany. Sama tabela 4E00-9FF (dzielona z 

językiem chińskim) to ponad 500 stron w PDF-ie! Oprócz tego istnieje jeszcze 13(!) mniej lub 

bardziej istotnych tabel suplementów.  

 

 

 

 

 

 

Kodowanie 



● https://www.ethnologue.com/language/jpn [dostęp 16.01.21] 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language_and_computers [dostęp 

16.01.21] 

● https://en.wikipedia.org/wiki/JIS_X_0201 [dostęp 16.01.21] 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Shift_JIS [dostęp 16.01.21] 

● https://unicode.org/charts/ [dostęp 16.01.21] 

● https://www.google.com/imghp?hl=en  

● Hadamitzky, Wolfgang, Mark Spahn 2011. Japanese Kanji & Kana: A 

Complete Guide to the Japanese Writing System. Singapore: Tuttle 

Publishing 

● Huszcza, Romuald, Maho Ikushima, Jan Majewski 2003a. Gramatyka 

japońska, t.1. Kraków: Wydawnictwo UJ 

● Shibatani, Masayoshi 1990. The Languages of Japan. Cambridge: 

Cambridge University Press 
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ご清聴ありがとうございました！ 
Dziękuję za uwagę! 


