
Narzędzie dla copywritera - LanguageTool 
 
Moja miłość. Chociaż nie od pierwszego spotkania, to jednak LanguageTool zdecydowanie 
zajmuje u mnie pierwsze miejsce w rankingu narzędzi dla copywritera. To jest niesamowita 
pomoc przy sprawdzaniu błędów i pomyłek. Nie jest idealne, ale w połączeniu z innymi 
narzędziami pozwala naprawdę solidnie przygotować ostateczną wersję tekstu. 
 

Jak działa? 
LanguageTool nadaje się świetnie do wstępnej obróbki tego, co napisaliśmy. Sprawdza tekst 
pod kątem: 
 

● Literówek 
● Przecinków i innych znaków interpunkcyjnych 
● małych/ wielkich liter 
● Prostych błędów stylistycznych 
● Wyłapuje nieścisłości gramatyczne (końcówki, zaimki, rodzajniki itp.) 

 
Przykładowa podpowiedź, która pojawia się w przypadku wykrytego błędu: 
 

 
 
 
To narzędzie, które jest intuicyjne i proste dla użytkownika. Obsługuje kilkanaście języków - w 
tym najpopularniejsze jak angielski, niemiecki czy rodzimy język polski. Można korzystać z 
niego na dwa sposoby: 

1. Wkleić tekst do sprawdzenia na stronie internetowej (https://languagetool.org/), 
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2. Zainstalować rozszerzenie do przeglądarki lub innego programu do edycji tekstu 
(korzystam z Chrome, więc podpowiada instalację rozszerzenia do tej przeglądarki): 
 
 

 
 
 

 
Zdecydowanie bardziej polecam drugi sposób. Przetestowałam na własnej skórze i 
każdorazowe wklejanie tekstu jest po prostu zbyt czasochłonne i absorbujące. Efektywniejsze i 
szybsze jest korygowanie tekstu od razu w dokumencie. Tak oto znaczek LanguageTool 
towarzyszy mi stale podczas pisania tekstu w edytorze i stoi na straży niektórych drobnych 
błędów i literówek: 
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Przyznaję, że w niektórych sytuacjach częste podkreślenia mogą przeszkadzać, bo 
LanguageTool sprawdza pisownię też w innych aplikacjach np. Messengerze. W takiej 
nieformalnej komunikacji bardziej liczy się szybkość aniżeli poprawność językowa i wszelkie 
podkreślenia są po prostu irytujące. Ale traktuję to jako niewielką niedogodność, do której 
można się przyzwyczaić. Efekt jest taki, że moje teksty nawet pisane na szybko zdecydowanie 
zyskują na jakości. 
 

Plusy i minusy 
 
 
LanguageTool może znaleźć zastosowanie wszędzie, gdzie jest potrzebna korekta tekstu. 
Wspomaga pracę copywriterów, ale mogą z niego też korzystać inne osoby, które zawodowo 
zajmują się pisaniem: tłumacze, pisarze, a nawet przyda się w pracy z dużą ilością 
korespondencji mailowej np. w mailowej obsłudze klienta. Może wyeliminuje wówczas niektóre 
mniej lub bardziej zabawne wpadki przy wysyłaniu wiadomości.  
 

Zalety (wersja bezpłatna): 
● Wyłapuje literówki 
● Wyłapuje nieścisłości gramatyczne (końcówki, zaimki, rodzajniki) 
● Pilnuje wielkich liter na początku zdania 
● Długość tekstu do 20.000 znaków w wersji darmowej 
● Podpowiedzi prawidłowych odmian 
● Przyjaźnie zaprojektowana obsługa narzędzia 
● Poprawia szybkość korekty tekstu - w przypadku instalacji rozszerzenia do przeglądarki 

lub edytora nie ma konieczności wklejania tekstu do sprawdzenia. 
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Do plusów zaliczyłabym też to, że idealnie sprawdzi się do korekty tekstów w językach obcych, 
gdy jesteś zdany sam na siebie. Wyczucie językowe jest słabsze, gdy sprawdzasz własny tekst i 
nie widzisz oczywistych błędów, nawet literówek. Wtedy obowiązkowo warto skorzystać z 
LanguageTool. 
 
 

Wady (wersja bezpłatna): 
 

● Nie zaznacza powtórzeń wyrazów w zdaniach sąsiadujących 
● Nie zaznacza długich zdań 
● Nie wyłapuje podwójnych spacji 
● Wyłapuje jedynie proste błędy gramatyczne i stylistyczne 
● Niektóre wersje językowe są słabiej rozwinięte 
● Częściowo komunikaty są po angielsku, nie jest w pełni rozwinięte dla obsługi w języku 

polskim 
 
 
Jak większość aplikacji, LaguageTool ma w ofercie opcje płatne. Nie są to wygórowane ceny, 
bo za wersję Premium opłata wynosi 120 PLN za rok, czyli miesięcznie jest to równowartość… 
mniej więcej jednej kawy. Jednak już nawet wersja darmowa jest wystarczająca do 
podstawowej korekty tekstu. 
 
 

 
 

 
 

Copyright by Magdalena Serafinowicz, Sauma.pl 
www.sauma.pl; kontakt@sauma.pl 

4 

http://www.sauma.pl/
mailto:kontakt@sauma.pl


Jak korzystać z LanguageTool? 
 
Tak jak z każdego narzędzia, czyli z rozsądkiem. To nie jest rozwiązanie, które poprawi 
absolutnie wszystkie błędy i zdejmie z Ciebie obowiązek sprawdzenia tekstu. Ale jest na pewno 
ogromnym wsparciem dla każdego, kto troszczy się o jakość swoich treści. Najbardziej 
skrupulatnym korektorem pozostaje człowiek i w tym aspekcie, (przynajmniej na razie) nic nie 
zastąpi wiedzy i doświadczenia w pisaniu tekstów. 
 
A jakie jest Twoje ulubione narzędzie do korekty tekstów? 
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