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Słowa, których nie ma w książkach

1. Motywacja

Zbiór 300 tysięcy polskich słów Jana Wawrzyńczyka i Piotra Wierzchonia (2016) 
jest niebagatelnym krokiem w stronę odpowiedzi na pytanie sformułowane przez 
pierwszego z autorów, który zapytywał w swej broszurze i wcześniejszych pu-
blikacjach, ile słów obejmuje współczesna polszczyzna – 300 tysięcy czy milio-
n(y)? Charakteryzując fazę trzecią rozwoju polskiej leksykografii jednojęzycznej, 
Wawrzyńczyk rysuje wizję ekscerpcji totalnej, nieselektywnej i zupełnej – całko-
wicie pozbawionej przypadkowości i niekonsekwencji w konstruowaniu hasłowni-
ków (Wawrzyńczyk, 2015).

Ową ekscerpcję totalną prowadzić można z materiałów drukowanych, takich jak 
prasa czy książki, podążając w kierunku, w którego forpoczcie lokują się niewątpli-
wie autorzy 300 tysięcy… W tym samym kierunku, ale drogą – powiedzieć by można 
– komplementarną, kroczyć można skupiając się na tych jednostkach, których przy-
woływany indeks nie obejmuje i objąć nie mógł, ponieważ istnieją w rzeczywistości 
tekstowej od materiałów drukowanych niezależnej.

Jako że największym niedrukowanym i dostępnym cyfrowo zasobem leksyki 
polskiej jest internet, zasadnym jest podjęcie analogicznego przedsięwzięcia w od-
niesieniu do tekstów dostępnych w sieci. Niniejszy artykuł prezentuje metodę po-
szukiwania na stronach internetowych jednostek języka nienotowanych przez zbiór 
300 tysięcy – jednostek, które niebezzasadnie, w uznaniu dla rozmiarów indeksu i pod 
wrażeniem ogromu materiałów, które poddawano ekscerpcji by go stworzyć, nazy-
wać można słowami, których nie ma w książkach.
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2. Metoda

Zmarły niedawno, wybitny polski językoznawca – Witold Mańczak – zwykł roz-
poczynać swoje prace cytatem z francuskiego poety Nicolasa Boileau-Despréaux: Ce 
que l’on conçoit bien s’énonce clairement. Tej myśli czyniły zadość jego teksty, w których 
złożone koncepcje wyrażane były słowami prostymi i jasnymi.

Z wyżej zarysowanej motywacji, w opisie zastosowanej metody oraz jej założeń 
starano się wyłożyć problem tak, by był zrozumiały przez każdego, kto sięgnie po 
niniejszy tom, bez względu na to jakie przygotowanie filologiczne lub techniczne 
posiada.

Rysunek 1. Schemat obrazujący proces gromadzenia i filtrowania jednostek, które 
weszły w skład finalnej listy. Ciemniejsze strzałki prezentują ścieżkę, którą przeszły 

pozytywnie zweryfikowane jednostki.
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2.1. Analizowany korpus

Od zakrojonego na szeroką skalę projektu należałoby oczekiwać jak najszer-
szej indeksacji zasobów polskojęzycznego internetu. Na jego początkowym eta-
pie zasadne jest jednak ustalenie dotychczas dokonanych przedsięwzięć tego typu 
oraz wykorzystanie ich efektów. Jednym z takich, ponadnarodowych projektów jest 
CommonCrawl – otwarte repozytorium pozyskane na drodze indeksowania zawarto-
ści internetu.

Do niewątpliwych wad tego zbioru należy fakt, że w ogromnym (setki terabaj-
tów danych tekstowych po skompresowaniu) archiwum CommonCrawl, dane polskie 
stanowią ledwie wycinek, który choć pokaźny może nie zaspokajać ambicji i wszyst-
kich potrzeb badawczych. Wspomniany zasób wymaga także pewnego przetwa-
rzania wstępnego, przed jego dalszym wykorzystaniem, na które składa się przede 
wszystkim wyfiltrowanie polskich stron internetowych oraz eliminacja spamu (zob. 
Graliński et al. (2016)).

Powyższe trudności zdaje się rekompensować łatwość dostępu do materiału, 
a w przekonaniu o słuszności rozważanego kroku utwierdzać mogą inne, bazujące 
na CommonCrawl, przedsięwzięcia związane z badaniem języka.

Przezwyciężywszy zarysowane problemy stanąć musimy przed kolejnym – jak 
odróżnić poprawne słowa w języku polskim od błędów i przypadkowych zbitek, 
które stanowią niebagatelny odsetek w materiale.

2.2. Sygnał i szum

W toku prac nad Narodowym Fotokorpusem Języka Polskiego wypraco-
wano różne metody odróżniania poprawnych słów w języku polskim od szumu. 
Szczególnie obiecująca ze względu na efektywność i skuteczność jest metoda po-
równywania nieznanej jednostki z bazą potencjalizmów (verba possibilia), tj. słów, któ-
re z punktu widzenia systemu leksykalnego i derywacyjnego polszczyzny są możliwe 
do skonstruowania (mimo, że ich istnienie jest nieznane leksykografii).

Jedną z koncepcji wykorzystanych przy filtrowaniu zbioru pod kątem tych dru-
gich jest automatyczne generowanie potencjalizmów. Należą do nich m.in. composita 
typu administracyjno-biurowy i słowa utworzone przez konkatenację słów z przedrost-
kami (tj. derywaty prefiksalne, zob. Wiśnicki (2010)).

Co istotne, model potencjalizmu pozwala na automatyzację tworzenia opisu 
gramatycznego nieznanego słownictwa, stąd znajdzie zastosowanie nie tylko w pro-
jektach leksykograficznych, ale we wszystkich przedsięwzięciach z zakresu języko-
znawstwa komputerowego i przetwarzania języka naturalnego, w których występuje 
problem słów spoza leksykonu (tzw. OOV, od ang. out-of-vocabulary words).
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Wadą tego podejścia jest fakt, iż oferuje ono przewidywalne morfologicznie 
i leksykalne jednostki. Dużo bardziej interesujące okazują się efekty metody bazują-
cej na kontekście nierozpoznanego tokenu oraz n-gramowym modelu słowa.

2.2.1. Rozpoznane konteksty tokenu1

Pierwsza z przytoczonych wyżej metod wykorzystuje założenie, iż jednostki, 
które pojawiły się w kontekście znanych (tj. występujących we wskazanym słowniku 
gramatycznym języka polskiego) słów z ich lewej i prawej strony, są z większym 
prawdopodobieństwem poprawne, niż słowa które w tak określonych, „zdrowych” 
kontekstach nie występują.

Z jej zastosowaniem w NFJP odnaleziono słowa interesujące nie tylko pod 
względem leksykalno-semantycznym, ale także jednostki mniej przewidywalne mor-
fologicznie i ortograficznie (np. subtelnostka, statywny, funebryczny, utopijski, koncyliabu-
lum, xiężyc).

W metodzie zdefiniowano dodatkowe kryteria, tak że do dalszych prac kierowa-
no tokeny, które:

• wystąpiły co najmniej dwa razy w kontekście 10 rozpoznanych słów z prawej 
i lewej strony,

• przynajmniej raz były zrealizowane małą literą (niezbyt subtelna próba wyelimi-
nowania nazw własnych),

• przynajmniej raz nie wystąpiła przed kropką (mechaniczna metoda eliminująca 
część skrótów).
Losowe jednostki akceptowane na tym etapie zawierają wysoki odsetek błędów 

(poprawne słowa w języku polskim, niewystępujące w słowniku gramatycznym 
i niebędące nazwami własnymi zostały wyróżnione podkreśleniem):

• giełdziezwanymi, • grzewczychskuteczność, • akterystyczne,
• meicki, • niereforma, • pder,
• rolipram, • zostawiasiostrze, • żółkiem,
• nadchodzącymu, • frydecko, • refabrisched,
• sledcze, • chentosz, • zalewkowanie,
• stylisktą, • wokółokienną, • irszwie,
• aminpl, • luftmatratze, • peadar,
• benkietowe, • terrorerotomania, • minsportu,
• atotech, • kinfd, • robotyp,
• seidensticker, • sorbianowi, • neshealthcare.

1 Mianem tokenu określać będziemy słowo ortograficzne, tj. pozbawiony interpunkcji ciąg znaków 
od spacji do spacji.
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Jak widać powyższe ujęcie nie pozwala na usunięcie wszystkich niepożądanych 
tokenów, stąd zasadne jest zastosowanie kolejnego filtra w odniesieniu do jednostek 
przechodzących zarysowany wyżej sprawdzian, których to liczba wynosi przeszło 
7,2 mln.

2.2.2. Model słowa oparty o n-gramy

Druga z zastosowanych metod polega na zbudowaniu, bazującego na grafii, mo-
delu słowa polskiego, który można będzie wykorzystać do oceny, na ile prawdopo-
dobny jest fakt, iż dany token jest poprawnym wyrazem w języku polskim.

Mianem n-gramu określa się sekwencję następujących po sobie jednostek, ta-
kich jak słowa, fonemy, głoski, sylaby czy litery. W zależności od liczby elementów 
stosuję się też nazwy unigram (dla n-gramów jednoelementowych), bigram lub digram 
(dla sekwencji dwu elementów) i trigram (odnoszącą się do ciągu trzech elementów).

Wiedząc, że na milion słów w tekście polskim wyraz krzesło pojawia się średnio 
czternaście razy, możemy wyrazić prawdopodobieństwo jego wylosowania z treści 
książki (lub użycia) jako 0,000014.

Z powodów, które zostaną zarysowane niżej, w zastosowaniach informatycz-
nych miast prawdopodobieństwa 0,000014, podajemy jego logarytm dziesiętny, in-
formujący do której potęgi należy podnieść liczbę 10, żeby otrzymać liczbę logaryt-
mowaną (0,000014), stąd w tym przypadku prawdopodobieństwo zlogarytmowane 
(logprob, log probability) wynosi −4.85, ponieważ log(0, 000014) = −4.85.

Ostatnimi słowami Churchilla miały być: już mnie to wszystko potwornie nudzi. 
Gdyby 15 stycznia 1965 roku świadkowie nie dosłyszeli ostatniego wyrazu, mogliby sta-
nąć przed problemem wyliczenia prawdopodobieństwa wielu różnych opcji zakończenia.

Prawdopodobieństwo użycia słowa nudzi można oszacować na tej samej za-
sadzie, jak zrobiono to w przypadku powyżej w przypadku krzesła i – wiedząc, że 
wspomniany czasownik występuje średnio 6 razy na milion wyrazów – orzec, że 
szansa, iż był ostatnim słowem brytyjskiego premiera wynosi 0,000006.

Prawdopodobieństwo pojawienia się słowa nudzi w losowym miejscu nie wy-
daje się jednak rozsądnym wykładnikiem – dużo większe podstawy ma oszacowane 
prawdopodobieństwa użycia wyrazu nudzi po ciągu już mnie to wszystko potwor-
nie…, co oznaczamy przez P(nudzi|Już mnie to wszystko potwornie).

Na potrzeby szacunków można przyjąć, że słowo zależne jest jedynie od po-
przednika, tj. uprościć tę sytuację do P(nudzi|potwornie), lub od dwóch poprzedzają-
cych je słów i sprowadzić problem do P(nudzi|wszystko potwornie).

W bigramowym modelu języka mamy do czynienia z tym pierwszym założe-
niem, zaś wspomniane wyżej prawdopodobieństwo bigramu oblicza się dzieląc licz-
bę jego wystąpień (wn–1·wn) przez liczbę wystąpień słowa, która w parze jest poprzed-
nikiem (wn–1) (Jurafsky and Martin, 2000).
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Rozważany 
bigram
(wn–1·wn)

Częstość słowa
(wn–1)

Częstość 
bigramu
(wn–1·wn)

P (wn | wn–1) log(P(…))

potężna burza 5 080 000 71 800 71 800 / 5 080 000 = 0,0141 -1,8497
burza łamie 11 800 000 9 450 9 450 / 11 800 000 = 0,0008 -3,0965
łamie duże 1 930 000 3 760 3 760 / 1 930 000 = 0,0019 -2,7104
duże drzewa 57 400 000 39 600 39 600 / 57 400 000 = 0,0007 -3,1612

Prawdopodobieństwo istnienia zdania Potężna burza łamie duże drzewa wyliczyli-
byśmy jako iloczyn prawdopodobieństw dla wszystkich występujących w nim bigra-
mów, czyli:

P (burza|potężna) · P (łamie|burza) · P(duże|łamie) · P (drzewa|duże),

tj.:

P (Potężna burza łamie duże drzewa) =
= 0, 0141 · 0, 0008 · 0, 0019 · 0, 0007 =

= 1, 5 · 10 −11.

Dużo łatwiej, zarówno człowiekowi, jak i komputerowi, byłoby podać wynik 
zlogarytmizowany, ponieważ log(x · y) = log(x) + log(y). W celu wyliczenia logaryt-
mu dziesiętnego tego prawdopodobieństwa można więc zsumować poszczególne 
logarytmy z ostatniej kolumny:

log(P(Potężna burza łamie duże drzewa)) =
= −1, 8497 + −3, 0965 + −2, 7104 + −3, 1612 = −10, 8178.

Prawie to samo (ze względu na zaokrąglenia) rzecz jasna uzyskać można licząc 
log(1, 5 · 10−11), ale powyższy sposób jest dużo mniej skomplikowany i wymagający 
obliczeniowo.

Na potrzeby odróżniania poprawnych słów od błędów OCR przeniesiono po-
wyższe rozumowanie i założenia z poziomu zdania na poziom słowa, tak że ocenia-
jąc prawdopodobieństwo, że słowoforma obocznik jest realizacją poprawnego sło-
wa w języku polskim, obliczyć należy prawdopodobieństwa n-gramów literowych, 
stwierdzając przykładowo, iż:

P (obocznik) = P (obo) · P (boc) · P (ocz) · P (czn) · P (zni) · P (nik).

Do tego ujęcia wprowadzono jednakże dwie modyfikacje, z których pierw-
sza zakłada specjalne traktowanie ciągów znaków rozpoczynających i kończących 
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słowo. Osiągnięto je poprzez dodanie znaków ## na początku i końcu analizowanej 
jednostki, tak że w powyższym przykładzie otrzymujemy równanie:

P (obocznik) = P (##o) · P (#bo) · P (obo) · P (boc) · P (ocz) · P (czn) ·
· P (zni) · P (nik) · P (ik#) · P (k##).

Druga ze zmian wprowadza pewnego typu premiowanie dłuższych słów, które 
są mniej prawdopodobne w ogóle2.

Do zbudowania modelu wykorzystano słowoformy występujące w Słowniku gra-
matycznym języka polskiego (Saloni, 2012).

W efekcie zastosowania modelu nierozpoznane dotychczas słowa uszeregowa-
no według – specyficznie rozumianego – prawdopodobieństwa, iż są poprawnym 
wyrazem w języku polskim. Metoda doskonale poradziła sobie z odrzuceniem oczy-
wistych błędów, co widać po obserwacji tokenów o najwyższych rangach, np. 6 000 
000 – 6 000 030, gdzie odnaleźć można wyłącznie szum:

• zepsóć, • zpze, • gerbhardt,
• talentówpolskiego, • rustyredhead, • rozeggrać,
• tyogdnie, • violinmaster, • polacchizzati,
• kateey, • tessygirl, • narodzeniadb,
• sięwyprostował, • recteption, • szablavw,
• schuitemaker, • kupferberger, • guilloux,
• polialfaolefin, • uwaę, • gumisstempel,
• grzecbu, • bowiemwskazuje, • mavd,
• jmsz, • lbulin, • staszektse,
• hierarchiasłużby, • zoró, • ghalamnew

Na wyższych pozycjach listy znalazły się słowa w większym odsetku poprawne, 
i tak rangi 5 000 – 5 030 przydzielono tokenom:

• skownie, • przysłonienie, • paniewskim*,
• skańskiego*, • przeregowane, • maniem,
• kickowanie, • mieszanicznych, • nięcia,
• wystrzenie, • deszczowatości, • starościańskie,
• howanie, • kosterowatych, • policzach,
• najnowych, • szytowych, • przykościelene,
• ficznych, • niszczeniestarych, • nańskiej,
• czaskowych, • przezentowanych, • mackowatości,

2 Im dłuższe słowo, tym mniej jest prawdopodobne, niezależnie od tego, z jakich połączeń literowych 
się składa (Guiraud, 1966).
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• wieszakowych, • zapiskowatości, • ciekowych,
• perowskiej, • trzności, • przewychowali.

Odsetek poprawnych słów w przedziale relatywnie niskich rang jest dwukrotnie 
większy, niż przed zastosowaniem sortowania zgodnie z wynikiem modelu n-gramo-
wego – innymi słowy ręczny ogląd listy, dzięki zastosowaniu drugiego z filtrów wy-
maga dwukrotnie mniej roboczogodzin niż wymagałby przed jego zastosowaniem.

Formy w zbliżonym stopniu poprawne pojawiają się do umiarkowanie wysokich 
rang na liście, i tak na pozycjach 200 000 – 200 030 znalazły się (gwiazdką oznaczo-
no nazwy własne, podkreśleniem – formy nienotowane w słowniku gramatycznym, 
które nazwami własnymi nie są):

• radunicka*, • verią*, • rambow*,
• lubiszewice*, • klapucha*, • quickim,
• zasługiu, • dobwy, • preventy,
• preciuk*, • cholefci, • odpętów,
• strasnicka*, • euroklim*, • radomiłowice*,
• biurokratywność, • atacamowicze, • stereochemicznej,
• agamenago*, • półparametryczna, • wysokonożne,
• wypompowywuje, • ekofora, • przyzdobyli,
• chwierot*, • ciążówkowe, • beatlemanie,
• istruktażowych, • bernerta*, • tzeszczy.

Systematyczną rejestrację słownictwa należałoby prowadzić kierując do dalszych 
prac kolejne pakiety tokenów z góry listy, otrzymując w ten sposób jednostki dużo 
bardziej zróżnicowane niż w przypadku metody konkatenacyjnej, reprezentujące 
cały przekrój formacji występujących w polszczyźnie.

Przedsięwzięcie należałoby kontynuować zgodnie z tym schematem aż do osią-
gnięcia pewnego krytycznie niskiego prawdopodobieństwa, kiedy wysiłek znalezie-
nia nowych słowoform będzie zbyt duży.

2.3. Lematyzacja oraz porównanie z materiałem 300 tysięcy...

Ponieważ jednostki pozytywnie zweryfikowane przez dwa opisane w powyższej 
części filtry winny być porównywane z indeksem 300 tysięcy..., zachodzi potrzeba 
ustalenia ich formy podstawowej.

Automatyzacja tego zadania jest utrudniona z uwagi na fakt, iż rejestrowane 
jednostki nie występują w słownikach gramatycznych, a co za tym idzie – analizatory 
niewykorzystujące algorytmów ustalania form podstawowych nieznanych jednostek 
okażą się bezużyteczne.
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Dla języka polskiego zaproponowano rozwiązanie bazujące na statystycznym in-
deksie a tergo, w którym to opis gramatyczny i forma podstawowa słowa określane 
są w całości na podstawie pseudo-sufiksu jego formy (Piasecki and Radziszewski, 
2007). Jego implementacja jest wykorzystywana w programach TaKIPI oraz MACA 
– na potrzeby artykułu wykorzystano pierwszy z wymienionych (Piasecki, 2007; 
Radziszewski and Śniatowski, 2011).

Po przeprowadzeniu automatycznej lematyzacji z listy usunięto formy tożsame 
z zawartymi w 300 tysiącach oraz tokeny uznane za formy zależne jednostek wcho-
dzących w skład indeksu. Znaczna ich część została z pewnością wyeliminowana 
niesłusznie, w związku z błędami lematyzacji (autorzy odgadywacza oceniają jego 
skuteczność na 70%). Przy szeroko zakrojonym projekcie ta strata byłaby niewątpli-
wie solą w oku każdego leksykografa, ale jest akceptowalna na potrzeby niniejszego 
artykułu, który – jak można napisać z angielska – przed- stawia raczej rozwiązanie 
proof-of-concept, niż state-of-the-art.

3. Wyniki

Dysponując listą słowoform oraz ich hipotetycznych form podstawowych, po-
zbawioną słów występujących w 300 tysiącach i uszeregowaną zgodnie z oszacowa-
ną poprawnością jednostek, przystąpiono do manualnego oglądu jej fragmentów. 
W przypadku wątpliwości czy dana forma jest literówką analizowano fragmenty tek-
stu, w którym wystąpiła. Poniżej przedstawiono wyrazy odnalezione we wskazanych 
przedziałach rang (gwiazdka sygnalizuje formy wątpliwe).
1 000 – 1 100

• proście (prościami)
• przekiczowaty (przekiczowatych)
• pologowany (pologowanych)
• zalistowany (zalistowanych)
• powymianowy (powymianowych)
• pastowaty (pastowatych)
• polistyczny (polistycznych)
• przeszorowanie
• propowanie
• nikonowski (nikonowskich)
• niom
• wiernościowy (wiernościowych)
• nicieniowy (nicieniowych)

• przyczynowany (przyczynowanego)
• przemarkowanie
• przywieszkowych (przywieszkowych)
• poronienienie (poronienieniem)
• waniający (waniającego)

5 000 – 5 100
• kickowanie
• wieszakowy (wieszakowych)
• perowski (perowskiej)
• przysłonienie
• deszczowatość (deszczowatości)
• kosterowaty (kosterowatych)
• zapiskowatość (zapiskowatości)
• mackowatość (mackowatości)
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• ciekowy (ciekowych)
• przewychować (przewychowali)
• spotowanie
• przychodniowy (przychodniowym)
• kościaty
• manianowy (manianowych)
• skodowanie
• blistrowany (blistrowanych)
• browarkowanie
• patykowy (patykowych)
• przechowywalnia* (przechowywalnie)
• powykowywany (powykowywane)
• przechomikowanie
• skowerowany (skowerowane)
• poładowany (poładowanych)
• przydniestrowski(przydniestrowskiej)
• koletowany (koletowanych)
• romowanie

25 000 – 25 100
• poblokowanie
• polskościomierz (polskościomie- 

rzem)
• izowanie
• przetrysk (przetryski)
• rzymowanie
• świeczkowanie (świeczkowaniem)
• zaniebieszczany (zaniebieszczane)
• podplan (podplanie)
• stachurowanie
• słownikowanie
• okodowany
• dostanięty (dostaniętych)
• komodowy (komodowych)
• skankowy (skankowym)
• prażoność
• przelukrowany (przelukrowanym)
• danielowy (danielowego)

125 000 – 125 100
• ustkański (ustkańskich)
• odpromieniowanie 

(odpromieniowaniem)
• biopolityczność (biopolityczności)
• parawanujący (parawanujące)
• cieszynkowy (cieszynkowym)
• przetresowanie (przetresowania)
• zakorodowany (zakorodowane)
• nowoskolonizowany (nowoskolo-

nizowanych)
• brokatowany
• jednoszczepowość (jednoszczepo- 

wości)
• pakowniczy (pakowniczym)
• pokrzepiacz (pokrzepiaczach)
• czoperowy* (czoperowych)
• arkoński (arkońskiego)
• sporulujący (sporulujących)
• dolinujący
• powarsztatowy (powarsztatowego)
• zagłowiczenie
• wymatowiony (wymatowionej)
• mikolowy (mikolowego)
• retorski (retorskie)
• kopaczowy (kopaczowego)
• biustowy (biustowym)

625 000 – 625 100
• zębinowy (zębinowego)
• przywyciągowy
• podgłowicowy (podgłowicowa)
• ziemiomorski
• feletron (feletrony)
• atmiczny (atmicznych)
• przedaborcyjny (przedaborcyjnych)
• antywalentynkowanie
• samowyłączający
• przedkolonialny
• pozapierniczać (pozapiernicza)
• przedpoczątkujący 

(przedpoczątkującym)
• grzewny (grzewna)
• małocenność (małocennością)
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3 125 000 – 3 125 100
• bezwypełniaczowy
• okołoterminalowy
• hitleryj

• międzyserwisowy (międzyserwiso- 
wego)

• bimolekularny (bimolekularnej

W świetle powyższych próbek formułować można jedynie wnioski graniczące 
z truizmem: na odnotowanie w indeksie oczekuje przede wszystkim słownictwo 
bardzo rzadkie, zaś niewzmiankowane przez 300 tysięcy... słowa o dużej częstości 
wpisują się w kategorie neologizmów, słów potocznych lub internetyzmów (niom, 
kickowanie, browarkowanie czy pozapierniczać). Niech ta konstatacja starczy za wyraz 
uznania dla Autorów i ich pracy.

4. Estymacja liczby słów nieznanych lingwist(k)om™

Omawiając zasób dotychczas niepenetrowany na szeroką skalę, warto ustosun-
kować się do przywołanego na wstępie pytania o zasób polskiej leksyki oraz dokonać 
szacunków, ile jednostek nieznanych lingwist(k)om (Wierzchoń, 2007) można odnaleźć 
w sieci, a konkretnie – w korpusie omawianym w niniejszym tekście.

Na potrzeby oszacowania, ile jednostek z przeszło 7,2 milionowej listy stanowią 
pożądane słowoformy wylosowano 200 tokenów i poddano je ręcznej weryfikacji. 
Uzyskano 16 poprawnych słów pospolitych, nieobecnych w indeksie:

• poinstalacyjny (poinstalacyjnym)
• seemann (seemannów)
• irydogenetyczny (irydogenetyczne)
• niezafiskalizowany (niezafiskalizow-

anych)
• rozkuwak
• chippowanie (chippowaniem)
• bolcowy (bolcowej)

• metaloproteinaza (metaloproteinaz)
• mechanikowanie (mechanikowaniem)
• zjebka (zjebki)
• projektoznawca
• deerhunterowy (deerhunterową)
• knedelkowianie
• quasiprocedura (quasiprocedury)
• aminopteryna (aminopteryny)

Aby określić przedział ufności, zauważyć należy, iż wybór losowego toke-
nu traktować można jako próbę Bernoulliego – eksperyment losowy z dwoma 
możliwymi wynikami (albo token jest realizacją poprawnego polskiego słowa po-
spolitego, albo nie jest). Obliczenia z zastosowaniem pakietu binom w języku R 
pozwalają określić przedział, w którym na 95% znajduje się odsetek słowoform 
będących formami nieznanych słów na 5 do 12%. Pozostaje ocenić, ile jednostek 
przypisać można średnio do jednego grafemu odpowiadającego formie podsta-
wowej.
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Aby rozjaśnić nieco tę zależność rozpatrzmy poniższy fragment Przesłania Pana 
Cogito:

bądź bądź/conj bądź/qub
być/verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl 
bądź/comp:comma

odważny odważny/adj:sg:acc:m3:pos
odważny/adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

gdy gdy/adv
gdy/comp:comma

rozum rozum/subst:sg:acc:m3
rozum/subst:sg:nom:m3

zawodzi zawodzić/verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Słowoforma bądź, może być zinterpretowana na cztery sposoby i należeć do 
dwu różniących się graficznie form podstawowych. Pozostałe słowoformy, mimo 
że niejednoznaczne z punktu widzenia tagów morfosyntaktycznych, należą do toż- 
samych graficznie lemm.

W Słowniku gramatycznym języka polskiego do tak rozumianych form podstawo-
wych należy średnio 20,88 słowoformy. Te szacunki są jednak przez pewne decyzje 
leżące u podstaw słownika zaniżane (wyróżnianie aglutynantów i innych cząstek 
mających znamiona form wyrazowych, a pisanych łącznie z poprzednim słowem, 
zob. Saloni (2012, s. 21-22)), zaś przez inne zawyżane. Do tych drugich należy m.in. 
sprowadzanie gerundiów do czasownika, zaś form zanegowanych do niezanegowa-
nych. Dużo większy wpływ na wynik ma natomiast prawdopodobnie mechaniczne 
generowanie paradygmatów dla dodawanych jednostek.

Na potrzeby niniejszych rozważań zdecydowano się więc sięgnąć nie do słowni-
ka, ale tekstu, w którym to słowa zachowują swoją przyrodzoną cechę, jaką jest fre-
kwencja Mańczak (1996). W tym celu ustalono, jak przedstawia się wyżej zarysowana 
zależność w ręcznie anotowanym, milionowym podkorpusie NKJP (Przepiórkowski 
et al., 2012), odnotowując, iż w zasobie średnio do jednego grafemu odpowiadają-
cego formie podstawowej przypisać można 2,48 unikalnych słowoform (95% prze-
dział ufności 2,46 – 2,51).

Pokładając wiarę w powyższe założenia należałoby uznać, iż w zasobie 
CommonCrawl wyfiltrowanym pierwszą z przedstawionych metod, z prawdopodo-
bieństwem rzędu 90% znajduje się od 145 do 355 tys. lemm nierejestrowanych przez 
300 tysięcy.
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Zakończenie

W niniejszym tekście zarysowano dwie metody zwiększania efektywności 
poszukiwania słów w materiale o wysokim odsetku niepoprawnych jednostek. 
Niewątpliwie zasadność ich zastosowania nie jest bezdyskusyjna – kwestionować 
można przyjęte ad hoc założenia metody bazującej na kontekstach albo poddawać 
w wątpliwość wyższość modelu n-gramowego nad prostszymi koncepcyjnie rozwią-
zaniami.

Model słowa zakłada przyporządkowanie każdemu n-gramowi literowemu praw-
dopodobieństwa. Jeśli dana zbitka literowa nie występowała w próbie, w oparciu 
o którą go zbudowano, to przypisywane jej jest bardzo małe, ale niezerowe, praw-
dopodobieństwo. Owa prostsza koncepcyjnie metoda mogłaby całkowicie eliminować 
tokeny zawierające zbitki literowe niewystępujące w słowniku gramatycznym i nie 
zwracać żadnej wartości liczbowej dotyczącej pozostałych jednostek.

Wreszcie zastosować można również metody bardziej wysublimowane, oparte 
o głębokie uczenie maszynowe. W celu wypracowania optymalnego rozwiązania, na 
witrynie Gonito.net uruchomiono rywalizację poświęconą odróżnianiu „zdrowych 
słów” od szumu (Graliński et al., 2016) – z tego miejsca pragniemy zaprosić do 
stanięcia w szranki i współdzielenia swoich rozwiązań problemu, z korzyścią dla 
środowiska naukowego.

Celem tekstu było z jednej strony zarysowanie bogactwa leksyki dostępnej w sie-
ci oraz dwu relatywnie prostych mechanizmów pozwalających po nie sięgnąć, z dru-
giej zaś – próba przyczynienia się do odpowiedzi na pytanie: ile i jakiego typu jedno-
stek oczekuje na skatalogowanie i uzupełnienie wiedzy o bogactwie leksyki polskiej.

Nawiązując do odnotowanego w pracy odsłownika stachurowanie, jej cel ująć 
można jeszcze inaczej i – parafrazując werset poety – orzec, iż ten krótki artykuł jest 
przyczynkiem do doskonalenia ciekawości leksyki.
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