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Systemy przekładu maszynowego w pracy tłumacza 
języka niemieckiego

1. Wprowadzenie

Tłumaczenia wykonane przez człowieka przy pomocy komputera lub tłumaczenia 
wykonane tylko przez komputer to temat, który cieszy się wśród badaczy i prakty-
ków przekładu coraz większym zainteresowaniem. Tłumaczenia komputerowe, bo 
tak będziemy określać zbiorczo te dwa rodzaje tłumaczeń na potrzeby niniejszego 
artykułu, dzięki rozwojowi nowych technologii w ostatnich 20 latach XXI wieku 
zostały udoskonalone do tego stopnia, że ich jakość jest zadowalająca, zwłaszcza na 
potrzeby przekładu specjalistycznego.

Tłumaczenia komputerowe obejmują w szczególności tłumaczenie maszynowe, 
zwane także automatycznym (ang. machine translation, niem. maschinelle Über-
setzung), tłumaczenie wspomagane komputerowo (ang. computer-assisted-transla-
tion, CAT, niem. computerunterstützte Übersetzung) oraz tłumaczenie wspomagane 
komputerowo z uruchomionym systemem tłumaczenia maszynowego (ang. MT-
-assisted TM translation, niem. maschinelle Übersetzungs-Plug-ins in CAT-Tools). 
Tłumaczenia maszynowe generuje maszyna, czyli komputer-tłumacz, inaczej zwany 
translatorem1, który ma zastąpić człowieka w procesie translacji. Przykładem takiego 
translatora (tj. maszyny tłumaczącej) są Tłumacz Google oraz Tłumacz DeepL, będą-
ce przedmiotem szczegółowej analizy w niniejszym artykule. Natomiast tłumaczenia 
wspomagane komputerowo wykonuje człowiek-tłumacz, wykorzystując w trakcie 
przekładu specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (tzw. narzędzia CAT)2. 
Tu maszyna (komputer-tłumacz) asystuje człowiekowi-tłumaczowi w procesie 
translacji, redukując liczbę zadań, którą musi wykonać. Pełni zatem jedynie funkcję 
pomocniczą polegającą na ułatwieniu i optymalizacji pracy człowieka: podpowiada 

1 Translator rozumiany tu jest jako maszyna tłumacząca, a nie „żywy tłumacz”.
2 Łukasz Bogucki (2009: 52) i Olga Witczak (2016: 206) zaliczają do aplikacji wspomagających 

tłumaczenie zwykłe edytory tekstu, np. Microsoft Word, oraz elektroniczne słowniki i glosa-
riusze terminologii specjalistycznej.
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mu zapamiętane wcześniej słowa, terminy, fragmenty zdań lub całe zdania bądź 
automatycznie przenosi określone dane (np. liczby) z tekstu źródłowego do trans-
latu (autouzupełnianie). Popularnym programem wspomagającym tłumaczenie jest 
niemiecka aplikacja Trados. Ostatnią formą tłumaczenia komputerowego jest tłuma-
czenie wspomagane komputerowo z podglądem tłumaczenia maszynowego, które 
stanowi novum technologiczne i działa w oparciu o połączenie dwóch wcześniej 
opisanych form. Przykładem aplikacji integrującej tłumaczenie maszynowe i tłu-
maczenie wspomagane komputerowo jest program Matecat.

Potwierdzeniem wyżej zaproponowanego podziału tłumaczeń komputerowych jest 
Polska Norma PN-EN ISO 17100:2015 Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące 
świadczenia usług tłumaczeniowych. Wśród pojęć dotyczących cyklu pracy tłumacze-
niowej i technologii, o których mowa w punkcie 2.2 normy, wyróżnia się tłumaczenie 
wspomagane komputerowo (CAT), tłumaczenie maszynowe (MT) oraz postedycję3, 
czyli edycję i korektę produktu tłumaczenia maszynowego, przy czym do postedycji 
nie zalicza się takich sytuacji, gdy tłumacz widzi i wykorzystuje podpowiedź zapro-
ponowaną przez system tłumaczenia maszynowego zintegrowany z narzędziem CAT.

Przedmiotem naszego zainteresowania naukowego będą teoretyczne i aplikatywne 
aspekty użycia tłumaczenia maszynowego w pracy tłumacza języka niemieckiego.

2. Systemy przekładu maszynowego – zagadnienia teoretyczne

Tłumaczenie maszynowe to – według Polskiej Normy PN-EN ISO 17100:2015 –„au-
tomatyczne tłumaczenie tekstu lub mowy z jednego języka naturalnego na inny przy 
użyciu systemu komputerowego”. Przekład maszynowy znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w tłumaczeniu specjalistycznym, kiedy – jak pisze Łukasz Bogucki (2009: 21) 
–  „odbiorca nie wymaga przekładu bardzo wysokiej jakości, natomiast chce go otrzymać 
natychmiast”. Zdaniem Joanny Świątek (2015: 188) tłumaczenie maszynowe nie nadaje 
się do przekładu artystycznego, ponieważ praca nad nim wymaga szczególnego talentu, 
w jaki się maszynę nie da wyposażyć. Trafnie ujmuje zakres podstawowego zastosowa-
nia tego rodzaju przekładu John Hutchins (za Ł. Bogucki, 2009: 23), stwierdzając, że 
przekład automatyczny jest użyteczny w następujących przypadkach:

(1) zastosowanie porównywalne z typowym zastosowaniem przekładu tradycyj-
nego, którego efektem jest tekst w języku docelowym nadający się do druku lub 
rozpowszechniania w inny sposób,

(2) szybkie i tanie wytworzenie tekstu w języku docelowym o jakości wymagają-
cej interwencji tłumacza, czyli wyprodukowanie tekstu wstępnego niedoskonałego 
gramatycznie i stylistycznie, jednak umożliwiającego odczytanie przesłania tekstu,

(3) tworzenie obcojęzycznych wersji komunikatów internetowych, np. e-maili 
czy postów,

(4) oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz danych, pozyskiwania i ka-
talogowania informacji wykorzystujące systemy przekładu automatycznego.

3 Zasady postedycji są uregulowane w odrębnej normie ISO 18587:2017.
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Przekład maszynowy ma zatem znaleźć zastosowanie głównie w biznesie, który 
dzięki temu może zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia dokumentów oraz na czasie 
potrzebnym do jego wykonania. Joanna Świątek (tamże) podaje, że w latach 80. 
ubiegłego stulecia zakłady Perkins Engines dzięki wykorzystaniu tłumaczenia ma-
szynowego mogły zaoszczędzić ok. 4000£ oraz 15 tygodni na każdym przełożonym 
dokumencie.

Łukasz Bogucki (2009: 33) wyróżnia trzy rodzaje współczesnego tłumaczenia 
maszynowego: (1) tłumaczenie oparte na regułach (ang. rule-based machine transla-
tion, RBMT), (2) tłumaczenie oparte na statystyce, czyli korpusie (ang. corpus-based 
machine translation, CBMT) oraz (3) statystyczne tłumaczenie maszynowe (ang. 
statistical machine translation, SMT). W pierwszym przypadku dzięki odpowiednie-
mu oprogramowaniu oraz słownikowi dla danej pary języków maszyna wykorzystuje 
reguły gramatyczne danego języka do analizy i konwersji zdań tekstu wyjściowego 
na tekst docelowy. Niestety, minusem jest czasochłonna analiza oraz nieradzenie 
sobie z informacjami niewystępującymi w bazie danych. Natomiast przekład kor-
pusowy oparty jest na zasadzie analogii i czerpie dane z bazy tłumaczeń w postaci 
korpusu językowego (równoległego). Jak pisze Bogucki (2009: 35), „odpowiednio 
powiązany korpus może stanowić bardzo cenną pomoc dla tłumacza, umożliwia-
jąc wyszukanie fragmentów tekstu wraz z ich odpowiednikami w języku obcym”. 
Statystyczne tłumaczenie maszynowe – zdaniem Łukasza Boguckiego (2009: 34) 
– „polega na wybraniu statycznie najlepszej (najbardziej prawdopodobnej) wersji 
docelowej informacji podanej w języku źródłowym, a także najbardziej prawdo-
podobnej kombinacji słów w języku docelowym. Statystyka zastępuje tutaj reguły 
językowe, nie ma zatem konieczności opracowywania skomplikowanych gramatyk 
czy leksykonów.” Zarówno drugi, jak i trzeci rodzaj tłumaczenia maszynowego są 
najmniej czasochłonne i najbardziej uniwersalne, ponieważ nie wymagają tworzenia 
słowników dla każdej pary językowej.

Przypomnijmy za Łukaszem Boguckim (2009: 38–47), że pierwszej maszyny 
tłumaczącej użyto w 1954 r. do tłumaczenia 60 zdań z języka rosyjskiego na język 
angielski w oparciu o słownik liczący 250 słów. Dopiero pod koniec lat 60. pojawił się 
system Systran – jeden z najstarszych systemów tłumaczenia automatycznego, który 
funkcjonuje do dziś i obsługuje ok. 20 języków. Powstał w Kalifornii w 1968 r. do 
sporządzania tłumaczeń z języka rosyjskiego na język angielski na potrzeby klientów 
korporacyjnych oraz wielkich organizacji, a jego twórcą był dr Peter Toma, amery-
kański językoznawca pochodzenia węgierskiego. W latach 70. był używany do tłuma-
czeń w amerykańskich i rosyjskich projektach lotów kosmicznych (Apollo i Sojuz), 
a w 1975 r. został zakupiony przez Komisję Europejską i wdrożony jako podstawowa 
aplikacja do sporządzania tłumaczeń maszynowych dla różnych kombinacji języków 
krajów EWG. W 1986 r. odbyła się w Luksemburgu konferencja naukowa poświęcona 
wyłącznie temu systemowi. Technologię translatora Systran wykorzystano następnie 
w wielu popularnych serwisach internetowych, takich jak np. Babel Fish czy Google, 
które umożliwiały tłumaczenie stron internetowych. Szczegółową historię rozwoju 
tłumaczenia maszynowego można znaleźć w pionierskiej monografii naukowej autor-
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stwa Łukasza Boguckiego pt. Tłumaczenie wspomagane komputerowo, która ukazała 
się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że dziś w celu większej opty-
malizacji pracy tłumacza łączy się możliwości tłumaczenia maszynowego z możli-
wościami programów wspomagających tłumaczenie opartych na pamięciach tłuma-
czeniowych. Za przykład niech posłużą jeszcze nieopublikowane badania naukowe 
Marii Nikishiny (2019) w zakresie analizy zachowań translacyjnych początkujących 
tłumaczy podczas używania podglądu tłumaczenia maszynowego w programie wspo-
magającym tłumaczenie (CAT), które zbadano za pomocą okulografu. Rozważania 
wstępne warszawska badaczka zamieściła w dwóch krótkich artykułach opubliko-
wanych na łamach Applied Linguistics Papers (2018a i 2018b).

3. Charakterystyka systemów maszynowych  
Tłumacz DeepL i Tłumacz Google

DeepL to system stworzony przez niemiecką firmę technologiczną DeepL, której 
produktem jest również wyszukiwarka tłumaczeń Linguee. DeepL działa w oparciu 
o sieci neuronowe, które szkolone są na obszernym korpusie tekstów wielojęzycz-
nych Linguee i samodzielnie uczą się, jak przekładać teksty w sposób gramatycznie 
poprawny. Z Tłumacza DeepL można korzystać od sierpnia 2017 r. Wersja podsta-
wowa DeepL dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej, ale producent pro-
gramu przygotował także dodatkowo płatne wersje z rozszerzonymi funkcjami, np. 
w ramach pakietów Advanced i Utimate można korzystać nie tylko z tłumacza przez 
internet, lecz także skorzystać z integracji oprogramowania z narzędziami CAT4.

Podobnie Tłumacz Google jest ogólnie dostępnym serwisem internetowym, który 
został stworzony przez firmę Google LLC i udostępniony w 2006 r. Początkowo działał 
on w oparciu o statyczny mechanizm tłumaczenia maszynowego, tłumacząc teksty 
za pomocą języka angielskiego, czyli najpierw na język angielski, a później na język 
docelowy. Od roku 2016 Tłumacz Google bazuje na systemie GNMT (ang. Google 
Neural Machine Translation), wykorzystującym sztuczną sieć neuronową, która jest 
zdolna do uczenia się na podstawie przeanalizowanych tłumaczeń i do stałej poprawy 
jakości tłumaczenia. Teksty tłumaczone są już bezpośrednio na język docelowy5.

Tłumacz Google i Tłumacz DeepL cechują się dużymi podobieństwami w zakresie 
sposobu wykonywania tłumaczeń i opcji dodatkowych. Obydwa systemy rozpoznają 
język wklejonego tekstu źródłowego, przy czym DeepL umożliwia tłumaczenie tylko 
w kombinacjach dziewięciu następujących języków:6 angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, polski i rosyjski, podczas gdy Tłumacz 
Google w kombinacjach ponad 100 języków. Obydwa programy oferują dwie funkcje: 
tłumaczenie tekstu i tłumaczenie dokumentu. W przypadku tłumaczenia tekstu można 

4 https://www.deepl.com/press.html (dostęp: 28.12.2018 r.).
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz_Google (dostęp: 28.12.2018 r.).
6 Stan na grudzień 2018 r.
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wpisać lub wkleić tekst źródłowy do okienka tekstu źródłowego, natomiast w przypad-
ku tłumaczenia dokumentu należy wczytać dokument wybrany z komputera.

Cechą wspólną systemów w przypadku korzystania z funkcji tłumaczenia tekstu 
jest ograniczenie długości tekstu do 5000 znaków ze spacjami. Ponadto obydwa 
systemy nie zachowują stylu tekstu źródłowego (czcionki i jej rozmiaru, wytłusz-
czenia i zapisu kursywą), ponieważ podczas wklejania tekstu do okienka jest on 
automatycznie formatowany. Pracę z systemami usprawniają natomiast wyświetlane 
tłumaczenia alternatywne, przy czym w przypadku Tłumacza Google odnoszą się one 
do całych zdań. Natomiast w translatach Tłumacza DeepL użytkownik może wybrać 
odpowiadające mu tłumaczenie dla konkretnego słowa, po czym system automa-
tycznie dopasowuje resztę zdania do wybranego przez użytkownika odpowiednika, 
przeszukując na nowo bazę danych. Zaletą Tłumacza DeepL jest także możliwość 
bezpośredniego zapisania tłumaczenia w pliku tekstowym. Warto również zwrócić 
uwagę na dodatkowe opcje systemów, takie jak możliwość udostępnienia tłumaczenia 
innym osobom w formie linku do strony (przez e-mail i Twittera – Tłumacz Google) 
oraz dodatkowo także przez Facebooka (Tłumacz DeepL). Natomiast Tłumacz Go-
ogle umożliwia głosowe wprowadzenie tekstu źródłowego oraz odsłuchanie tekstu 
zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym.

W przypadku obu systemów przekładu maszynowego można również skorzystać 
z funkcji tłumaczenia dokumentu. Aktualnie Tłumacz DeepL odczytuje tylko doku-
menty z rozszerzeniem .docx, .txt lub .pptx, natomiast Tłumacz Google rozszyfro-
wuje znacznie więcej formatów (.doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls 
i .xlsx). Jednakże Tłumacz DeepL automatycznie eksportuje translat dokumentu do 
pliku i zapisuje go na komputerze, dodając do jego nazwy skrót języka docelowego, 
na który został przetłumaczony tekst. W translacie zachowane jest formatowanie 
tekstu źródłowego oraz wszelkiego rodzaju tabele, zdjęcia czy diagramy. Niestety, 
tłumaczenie dokumentu wczytanego do programu Tłumacz Google pojawia się na 
stronie internetowej i trzeba go samodzielnie przekopiować do dokumentu tekstowe-
go, co jest związane z dużym nakładem czasu, zwłaszcza w przypadku prezentacji 
PowerPoint bądź występowania w tekście źródłowym licznych tabel czy diagramów, 
gdyż system zachowuje wyłącznie styl tekstu.

4. Ocena jakości translatów maszynowych

Wyniki procesu tłumaczenia maszynowego uzyskane przez Tłumacza Google, jak 
i Tłumacza DeepL zostały już poddane ocenie przez tłumaczy praktyków, głównie 
jednak w kombinacji z językiem angielskim. I tak na przykład na blogu anglistki 
Katarzyny Lwowskiej7 czytamy, że Tłumacz Google nie jest przeznaczony do profe-
sjonalnego tłumaczenia tekstów. Jego zadaniem jest jedynie ułatwianie komunikacji. 
Wprawdzie aplikacja ta działa szybko, tłumaczy nie tylko wyrazy, ale całe zdania 

7 Katarzyna Lwowska, 2016, Tłumacz z Google z głową (http://www.lingvika.pl/blog/tlumacz-
-z-google-z-glowa/, dostęp: 28.12.2018 r.).
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i teksty, ale mimo to robi błędy w translatach (gramatyczne, stylistyczne, leksykalne), 
zwłaszcza ma problemy z tłumaczeniem bardziej złożonych składniowo zdań. Szcze-
gólnie słaba jakość tłumaczenia widoczna jest na przykładzie mniej popularnych par 
językowych, jak np. polski-japoński.

Podobną opinię wygłasza Bogusław Solecki (2012: 2017), który ocenił pracę progra-
mu Tłumacz Google na podstawie tłumaczenia fragmentów różnych książek z języka 
angielskiego na język polski oraz odwrotnie. Najważniejsze zalety aplikacji – jego 
zdaniem – to: (1) bardzo szybkie wykonanie tłumaczeń nawet długich tekstów, (2) moż-
liwość wykorzystania tego translatora do ogólnego zrozumienia tekstu, a także większa 
dokładność niż człowieka-tłumacza w przypadku przekładu niektórych terminów. Do 
wad programu Solecki zdecydowanie zaliczka nieradzenie sobie ze skomplikowanymi 
zdaniami (brak identyfikacji poszczególnych części zdania), używanie najczęściej sto-
sowanych struktur syntaktycznych bez uwzględniania znaczenia oraz niestosowanie 
się do zasad ortografii (np. pojawianie się wielkich liter w środku zdania).

Ciekawego porównania rezultatów pracy obydwu translatorów dokonuje polo-
nista Joachim Snoch w czasopiśmie specjalistycznym Komputer Świat8, oceniając 
przekłady inwokacji Litwo! Ojczyzno moja! Adama Mickiewicza oraz tekstów pra-
sowych z języka polskiego na język angielski oraz na język francuski sporządzonych 
przez Tłumacza DeepL. Jak stwierdza Snoch, „główną zaletą DeepL w kontekście 
np. Google Translate jest znacznie lepsza znajomość (czy raczej wykrywalność) 
idiomów, frazemów i związków frazeologicznych. Tam, gdzie np. Google Translate 
słabuje i doszukuje się dosłownego znaczenia, DeepL potrafi o dziwo zaproponować 
zniuansowane i znacznie konkretniejsze rozwiązanie językowe” (wytłuszczenie 
Joachima Snocha). Lepiej wypadają translaty maszynowe w przypadku tłumaczenia 
tekstów prasowych. Joachim Snoch konstatuje, że „tu już nie ma aż tak wielkiej 
przepaści pomiędzy coraz lepszym translatorem Tłumacz Google a DeepL. Oba 
tłumacze radzą sobie nadspodziewanie dobrze z przekładaniem całych zdań. Mo-
mentami na prowadzenie wysuwa się DeepL znów głównie przez trafniejsze słowa 
i nieco bardziej zniuansowane przekłady”.

Według zapewnień podanych na stronie firmy DeepL9 translaty wykonane przez 
Tłumacza DeepL są w ocenie tłumaczy trzykrotnie lepsze niż translaty takich syste-
mów, jak Tłumacz Google, Tłumacz Microsoft i funkcja automatycznego tłumaczenia 
na Facebooku dla par językowych angielski-niemiecki, angielski-francuski, angielski-
-hiszpański, niemiecki-angielski, francuski-angielski i hiszpański-angielski. Z kolei 
zgodnie z naukową oceną skuteczności systemów tłumaczeniowych dokonywaną 
przy pomocy algorytmu BLEU (ang. Bilingual Evaluation Understudy)10 Tłumacz 
DeepL jest dużo lepszy niż inne systemy w parze językowej angielski-niemiecki 
i angielski-francuski.

8 Joachim Snoch, DeepL – tłumacz, który z powodzeniem walczy z Google Translate, [w:] Kom-
puter Świat 30.08.2017 r. (https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/deepl-tlumacz-
ktory-z-powodzeniem-walczy-z-google-translate/wpcqxst, dostęp: 28.12.2018 r.).

9 https://www.deepl.com/press.html (dostęp: 28.12.2018 r.).
10 Zob. ocena jakości przekładu maszynowego u Joanny Świątek (2015: 193–194).
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5. Zastosowanie Tłumacza DeepL i Tłumacza Google w praktyce tłumacza 
języka niemieckiego

Dotychczasowe wyniki badań, głównie w parze językowej polski-angielski, oraz 
nasze własne doświadczenia wynikające z zastosowania systemów przekładu maszy-
nowego przy tłumaczeniu tekstów w parze językowej polski-niemiecki zainspirowały 
nas do przeprowadzenia analizy translatów teksów specjalistycznych i użytkowych 
wykonanych przez systemy Tłumacz DeepL i Tłumacz Google. Celem badania była 
próba ocenienia wpływu systemów przekładu maszynowego na proces tłumaczenia ze 
szczególnym uwzględnieniem błędów tłumaczeniowych i innych usterek językowych. 
Jako przykłady tekstów specjalistycznych, które cechują się terminologią fachową, 
wybraliśmy dwa teksty w języku niemieckim z zakresu księgowości: opinię biegłego 
rewidenta oraz informację dodatkową grupy kapitałowej, a także fragment raportu 
w języku polskim dotyczącego inwestycji i stanowiącego tekst ekonomiczno-praw-
niczo-techniczny. Cechą charakterystyczną opinii biegłego rewidenta oraz informacji 
dodatkowej grupy kapitałowej jest bardzo wysoki stopień powtarzalności sformułowań. 
Jako przykłady tekstów użytkowych przeanalizowaliśmy natomiast dziewięć pism 
obejmujących korespondencję pomiędzy instytucjami/firmami a osobami fizycznymi. 
Korpus tekstów użytkowych obejmuje sześć listów w języku niemieckim z dwóch 
niemieckich kas chorych (AOK i IKK Südwest) skierowanych do ubezpieczonego 
w sprawie niezdolności do pracy oraz trzy listy w języku polskim dotyczące kwestii 
związanych ze świadczeniami ubezpieczeniowymi, pracowniczymi i rodzinnymi. 
Wybrane teksty użytkowe charakteryzują się niskim stopniem skonwencjonalizowa-
nia, gdyż w przeanalizowanej korespondencji jedynie zwroty grzecznościowe można 
potraktować jako wspólne elementy dla tego typu tekstów. W porównaniu do tekstów 
specjalistycznych teksty użytkowe zawierają niewiele słów specjalistycznych z ww. 
zakresów tematycznych. Ponadto w odróżnieniu od słownictwa księgowego można 
potraktować je jako ogólnie znane szerokiemu gronu osób, jak np. Entgeltfortzahlung 
(wynagrodzenie za pracę wypłacane przez pracodawcę w przypadku niezdolności pra-
cownika do pracy), gdyż jest to słownictwo znane co najmniej wszystkim pracodawcom 
i pracobiorcom. Przeanalizowane teksty są tekstami autentycznymi, które przedłożono 
nam do tłumaczenia, a przedstawione poniżej wnioski oparto na praktycznym wyko-
rzystaniu systemów przekładu automatycznego przy realizacji powyższych tłumaczeń.

Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że można wskazać na cechy cha-
rakterystyczne, które są wspólne dla translatów tekstów specjalistycznych i użytko-
wych, a ponadto na błędy tłumaczeniowe i usterki językowe występujące wyłącznie 
w translatach tekstów użytkowych.

5.1. Niedociągnięcia w odniesieniu do translatów tekstów specjalistycznych 
i użytkowych

Ocenę automatycznie wygenerowanych translatów rozpoczniemy od próby określe-
nia stopnia koniecznej ingerencji tłumacza w dany przekład. W przypadku tekstów 
specjalistycznych programy przekładu automatycznego wygenerowały tak dobre 
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tłumaczenia, że tłumacz mógł przejąć wiele zdań bez dokonywania poprawek (1) 
lub zmieniając jedno ze słów/wyrażeń (2). Tylko w nielicznych zdaniach konieczne 
było poprawienie co najmniej dwóch słów/wyrażeń (3), co znacznie zwiększyło 
nakład czasu potrzebny na wykonanie korekty tłumaczenia. Wśród przeanalizowa-
nych translatów tekstów specjalistycznych zdecydowana większość zdań została 
przetłumaczona w sposób zrozumiały; tylko nieliczne zawierały błędy rzeczowe lub 
gramatyczne utrudniające zrozumienie treści.

Tab. 1. Przykłady tłumaczeń z translatów tekstów specjalistycznych
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz 
Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

1 In den Konzernab-
schluss wurden gemäß 
§ 294 Abs.1 HGB 
diejenigen Unterneh-
men einbezogen, bei 
denen das Mutterun-
ternehmen direkt oder 
indirekt die Mehrheit 
der Stimmrechte 
besitzt sowie 
einen beherrschenden 
Einfluss ausübt.

Zgodnie z § 
294 ust. 1 HGB 
skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe 
obejmuje te spółki, 
w których jednost-
ka dominująca 
posiada bezpośred-
nio lub pośrednio 
większość praw 
głosu i sprawuje 
kontrolę.

Zgodnie z § 294 
ust. 1 HGB spółki 
objęte skon-
solidowanym 
sprawozdaniem 
finansowym to 
spółki, w których 
jednostka 
dominująca 
bezpośrednio lub 
pośrednio posiada 
większość praw 
głosu i sprawuje 
kontrolę.

Zgodnie z § 294 
ust. 1 niemieckiego 
Kodeksu handlowe-
go (HGB) skonso-
lidowane sprawoz-
danie finansowe 
obejmuje te spółki, 
w których jednostka 
dominująca posiada 
bezpośrednio lub 
pośrednio więk-
szość praw głosu 
i sprawuje kontrolę.

2 Die Aufstellung des 
Konzernabschlusses 
erfolgte unter Anwen-
dung der Vorschriften 
der §§ 290 ff. HGB.

Skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe zostało 
sporządzone 
zgodnie z przepi-
sami § 290 i nast. 
niemieckiego 
kodeksu handlo-
wego (HGB).

Skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe zostało 
sporządzone 
zgodnie z posta-
nowieniami §§ 
290 i nast. HGB.

Skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe zostało 
sporządzone zgodnie 
z przepisami § 290 
i nast. niemieckiego 
Kodeksu handlowe-
go (HGB).

3 Bei der Festlegung 
der Prüfungshand-
lungen werden die 
Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaft-
liche und rechtliche 
Umfeld des Konzerns 
sowie die Erwartun-
gen über mögliche 
Fehler berücksichtigt.

Znajomość działal-
ności gospodarczej 
i otoczenia ekono-
miczno-prawnego 
Grupy oraz ocena 
ewentualnych nie-
prawidłowości są 
brane pod uwagę 
przy określaniu 
procedur audytu.

Zdefiniowanie 
procedur badania 
uwzględnia 
wiedzę o działal-
ności biznesowej 
oraz otoczeniu 
gospodarczym 
i prawnym 
Grupy, a także 
oczekiwania 
dotyczące możli-
wych błędów.

Przy ustalaniu 
procedury badania 
uwzględniono 
wiedzę o działalno-
ści gospodarczej, 
warunki ekono-
miczne i prawne 
grupy kapitałowej 
oraz spodziewane 
możliwe błędy.

Źródło: opracowanie własne.
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Natomiast w przypadku tłumaczeń tekstów użytkowych zdecydowana większość 
zdań wymagała ingerencji tłumacza (5). Przykładem zdania, w którym ta ingerencja 
nie była potrzebna, jest zdanie (4). Mimo iż tłumaczenie tekstów użytkowych może 
się wydawać łatwiejsze ze względu na mocno ograniczoną terminologię specjali-
styczną, to jednak w ich translatach wystąpiły niezrozumiałe zdania wygenerowane 
przez Tłumacza Google (6). Warto również zwrócić uwagę na sposób poradzenia 
sobie z literówką występującą w tekście źródłowym (Einverständiserklärung za-
miast Einverständniserklärung). Tłumacz Google nie był w stanie rozpoznać słowa 
i dlatego przejął je w oryginale, podczas gdy Tłumacz DeepL „domyślił się”, że 
chodzi o słowo Einverständniserklärung i przetłumaczył je poprawnie jako zgoda. 
W jednym z translatów wykonanych przez Tłumacza DeepL zdarzyło się natomiast 
pominięcie słów w tłumaczeniu (7), aczkolwiek mimo to odbiorca tłumaczenia jest 
w stanie zrozumieć treść, domyślając się brakującego słowa z kontekstu.

Tab. 2. Przykłady tłumaczeń z translatów tekstów użytkowych

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja popraw-
nego przekładu

4 Po powrocie do 
Polski mój stan 
zdrowia pogor-
szył się.

Nach meiner Rück-
kehr nach Polen 
verschlechterte sich 
mein Gesundheitszu-
stand.

Nach meiner Rück-
kehr nach Polen 
verschlechterte 
sich mein Gesund-
heitszustand.

Nach meiner 
Rückkehr nach Polen 
verschlechterte sich 
mein Gesundheitszu-
stand.

5 Für den 
Nachweis Ihrer 
fortbestehenden 
Arbeitsunfähig-
keit stellt Ihnen 
der behandelnde 
Arzt eine neue 
Arbeitsunfähig-
keitsbescheini-
gung aus.

Lekarz prowadzący 
wystawi Państwu 
nowe zaświadczenie 
o niezdolności do 
pracy jako dowód 
dalszej niezdolności 
do pracy.

Lekarz prowa-
dzący wyda nowe 
zaświadczenie 
o niezdolności 
do pracy, aby 
udowodnić swoją 
dotychczasową 
niezdolność do 
pracy.

Lekarz prowadzący 
wystawi Państwu 
nowe zaświadczenie 
jako dowód utrzymu-
jącej się niezdolności 
do pracy.

6 Bei Verletzten-
geldzahlungen 
von Grenzgän-
gern ist grund-
sätzlich immer 
die Einverstän-
diserklärung 
der zuständigen 
Berufsgenossen-
schaft notwendig 
zumal in diesem 
Fall kein Durch-
gangsarztbericht 
erstellt und auch 
keine Unfallan-
zeige erfolgt ist.

W przypadku wypła-
ty świadczeń z tytułu 
wypadku przez osoby 
dojeżdżające do 
pracy za granicę 
zawsze konieczne 
jest uzyskanie zgody 
odpowiedzialnego 
stowarzyszenia 
zawodowego, 
zwłaszcza że w tym 
przypadku nie 
sporządzono raportu 
medycznego i nie 
sporządzono raportu 
z wypadku.

W wypłat 
świadczeń szkody 
z pracowników 
transgranicznych 
zawsze Einver-
ständiserklärung 
stowarzyszenia 
handlowego 
poprzez raportu 
medycznego nie 
jest zasadniczo ko-
nieczne, zwłaszcza 
w tym przypadku, 
a nie stworzony 
raport wypadek 
został wykonany.

W przypadku wypłaty 
zasiłku chorobowego 
z tytułu wypadku przy 
pracy dla pracowni-
ków transgranicznych 
zawsze konieczne 
jest uzyskanie 
zgody właściwego 
branżowego zakładu 
ubezpieczeń wypad-
kowych, zwłaszcza że 
w tym przypadku nie 
sporządzono raportu 
lekarza orzecznika 
zakładu ubezpieczeń 
wypadkowych i nie 
zgłoszono wypadku.
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Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja popraw-
nego przekładu

7 Unter 0800 106 
erreichen Sie uns 
deutschlandweit 
kostenfrei aus 
allen Netzen.

Możesz do nas 
za darmo pod 
numerem 0800 106 
z wszystkich sieci 
w Niemczech.

Możesz do nas 
bezpłatnie dojechać 
ze wszystkich sieci 
pod numerem 0800 
106 w Niemczech.

Mogą Państwo 
skorzystać z naszej 
bezpłatnej infolinii, 
dostępnej dla 
wszystkich sieci 
w Niemczech pod 
numerem 0800 106.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku przeanalizowanych tłumaczeń automatycznych ingerencja tłumacza 
konieczna była ze względu na występowanie różnych rodzajów błędów. Najczęst-
szymi błędami w translatach tekstów specjalistycznych były błędy rzeczowe i ter-
minologiczne, podczas gdy translaty tekstów użytkowych zawierały zarówno dużo 
błędów rzeczowych, jak i leksykalnych i gramatycznych.

W translatach tekstów specjalistycznych błędy terminologiczne dotyczyły 
przede wszystkim terminologii z zakresu księgowości (8), aczkolwiek systemy 
zaproponowały niepoprawne ekwiwalenty także dla terminów częściej używa-
nych w języku ogólnym, jak np. odbiór (techniczny) (9). Również w translatach 
tekstów użytkowych wystąpiły błędy terminologiczne (dotyczące słownictwa 
z zakresu świadczeń rodzinnych i pracowniczych), przykładowo termin Ver-
letztengeld (10) Tłumacz DeepL błędnie przełożył przy pomocy ekwiwalentu 
dosłownego, podczas gdy Tłumacz Google wprowadził neologizm. Natomiast 
w przykładzie (11) Tłumacz DeepL przełożył zasiłek rodzinny jako rzeczownik 
Familiengeld, który jest używany jedynie w Bawarii, podczas gdy Tłumacz Go-
ogle zastosował ekwiwalent Familienbeihilfe, stosowany wyłącznie w Austrii. 
Z treści listu nie wynikało, czy adresat chce uzyskać zasiłek z Niemiec (D) czy 
z Austrii a).

Natomiast błędy rzeczowe w translatach tekstów specjalistycznych odnosiły 
się przede wszystkim do pojedynczych słów (12), podczas gdy translaty tekstów 
użytkowych częściej zawierały błędy rzeczowe wynikające ze złej interpretacji 
dłuższych fragmentów zdania (14) niż pojedynczych słów (13). Zaskakujący jest 
jednak sposób postępowania z imionami przez Tłumacza DeepL (15), które pełnią 
funkcję identyfikacyjną i nie powinny być tłumaczone. System przekładu maszyno-
wego zaproponował dla imienia Jakub jego niemieckojęzyczny odpowiednik, a dla 
żeńskiego imienia Burgi niepoprawną formę *Burgis.
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Tab. 3. Przykłady błędów terminologicznych i rzeczowych11

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

 8 Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe 
sowie Waren

Surowce, dostawy 
i towary

Surowce, mate-
riały i materiały 
eksploatacyjne 
oraz towary

Materiały (surowce, 
materiały pomocni-
cze i podstawowe) 
oraz towary 
handlowe

 9 Konieczne odbiory 
[linii produkcyjnej]

notwendige 
Inbetriebnahme

erforderliche 
Einnahmen

erforderliche 
Abnahmen

10 Verletztengeld odszkodowanie za 
obrażenia

kontrowersowane 
pieniądze

zasiłek chorobowy 
z tytułu wypadku 
przy pracy

11 zasiłek rodzinny Familiengeld Familienbeihilfe Kindergeld (D) / 
Familienbeihilfe a)

12 HGB Kodeks Cywilny HGB Kodeks handlowy 
(HGB)

13 Arbeitslosigkeit niezdolność do 
pracy

niepełnosprawność niezdolność do 
pracy

14 Bitte beachten Sie, 
dass bei festge-
stellter Arbeitsun-
fähigkeit der AOK 
Plus innerhalb 
einer Woche die 
Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung 
mit Diagnosen 
vorzulegen ist

Należy pamiętać, że 
w przypadku stwier-
dzenia niezdolności 
do pracy AOK Plus, 
w ciągu tygodnia 
należy przedstawić 
zaświadczenie 
o niezdolności do 
pracy z rozpozna-
niem choroby.

Należy pamiętać, 
że jeśli okaże się, 
że AOK Plus nie 
jest w stanie praco-
wać przez tydzień, 
należy przedłożyć 
zaświadczenie 
o niezdolności do 
pracy z diagno-
zami.

Należy pamiętać, że 
w przypadku stwier-
dzenia niezdolności 
do pracy należy 
w ciągu tygodnia 
przedłożyć AOK 
Plus zaświadczenie 
o niezdolności do 
pracy z rozpozna-
niem choroby.

15 Jakub
[liebe] Burgi

Jacob
Burgis

Jakub
Burgi

Jakub
Burgi

Źródło: opracowanie własne.

W translatach tekstów użytkowych wystąpiło więcej błędów leksykalnych i sty-
listycznych niż w translatach tekstów specjalistycznych. Warto zwrócić uwagę, że 
niektóre zdania zostały przetłumaczone w taki sam sposób przez obydwa systemy 
(16), co świadczy o tym, że mogą korzystać z tej samej bazy tłumaczeń. Natomiast 

11 Aby zachować czytelność przykładów, w tabelach podkreślono wyłącznie błędy i drobne 
usterki językowe, które omówiono w komentarzach do przykładów zamieszczonych w arty-
kule. W propozycjach poprawnego przekładu dokonano natomiast w niektórych przypadkach 
znacznie obszerniejszej korekty.
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systemy na różne sposoby próbowały poradzić sobie z błędem leksykalnym wystę-
pującym w tekście źródłowym w przykładzie (17), w którym zamiast czasownika 
pojawić się/przyjść użyto czasownik wstawić się. Tłumacz DeepL zaproponował 
czasownik beitragen (przyczynić się), podczas gdy Tłumacz Google błędnie przyjął, 
że chodziło o wstawienie się za kimś.

Tab. 4. Przykłady błędów leksykalnych i stylistycznych

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

16 Wir sind der 
Auffassung, dass 
unsere Prüfung 
eine hinreichend 
sichere Grundlage 
für unsere Beurtei-
lung bildet

Uważamy, że nasz 
audyt stanowi 
rozsądną podstawę 
do wyrażenia opinii.

Uważamy, że nasz 
audyt stanowi 
rozsądną podstawę 
do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem 
przeprowadzone 
przez nas 
badanie stanowi 
wystarczająco 
pewną podstawę do 
wydania przez nas 
opinii.

17 Jak poczuję się 
lepiej to wstawię 
się w pracy.

Wenn es mir besser 
geht, werde ich 
zu meiner Arbeit 
beitragen.

Wenn ich mich 
besser fühle, werde 
ich bei der Arbeit 
ein Wort einlegen.

Sobald es mir bes-
ser geht, werde ich 
zur Arbeit wieder 
kommen.

18 Eine Auszahlung 
konnte bisher nur 
bis 23.05.2018 
stattfinden.

Płatność może 
mieć miejsce do 
tej pory tylko do 
23.05.2018.

Wypłata może 
nastąpić tylko do 
23.05.2018.

Wypłata mogła 
dotychczas 
nastąpić tylko do 
23.05.2018 r.

19 niewykorzystany 
urlop

der nicht genutzte 
Urlaub

der nicht in An-
spruch genommene 
Urlaub

der nicht in An-
spruch genommene 
Urlaub

Źródło: opracowanie własne.

W translatach tekstów użytkowych pojawiło się również znacznie więcej błędów 
gramatycznych niż w translatach tekstów specjalistycznych. Do takich błędów można 
zaliczyć m.in.:

– nieuwzględnienie strony biernej i przetłumaczenie imiesłowu czasu przeszłego 
jako czasownika w czasie przeszłym z jednoczesnym nieprawidłowym szykiem 
zdania (20),

– brak deklinacji rzeczownika zarówno w niemczyźnie (20, 21), jak i polszczyźnie 
(22),

– zamianę czasu teraźniejszego na czas przeszły (23) lub czas przyszły (24).
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Tab. 5. Przykłady błędów gramatycznych

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

20 Es wurden die 
Richttafeln 2005 
G von Dr. Klaus 
Heubeck verwendet.

W 2005 r. 
wykorzystano 
tabele śmiertelno-
ści G autorstwa dr 
Klausa Heubecka.

Tabele śmier-
telności 2005 G 
autorstwa Dr. 
Klaus Heubeck 
użył.

Wykorzystano ta-
bele śmiertelności 
2005 G autorstwa 
dr Klausa Heu-
becka.

21 [przesłać] do ww. 
adresata

an den oben genan-
nten Adressaten

an oben. Adressat an den oben genan-
nten Adressaten

22 in einem Gespräch 
mit dem Dolmet-
scher von Herrn S.

w rozmowie 
z tłumaczem 
ustnym pana S.

w rozmowie 
z tłumacza pana S.

w rozmowie 
z tłumaczem 
ustnym pana S.

23 Mit Vollendung des 
23. Lebensjahres 
gilt für kinderlose 
Mitglieder seit 
01.01.2005 ein 
Aufschlag von 0,25 
%.

od 01.01.2005 r. 
członkowie 
bezdzietni musieli 
po ukończeniu 23 
roku życia płacić 
0,25% dopłaty.

Wraz z ukoń-
czeniem 23 
roku życia, od 
01.01.2005, na 
członków bezdziet-
nych obowiązuje 
dodatek w wysoko-
ści 0,25%.

Po ukończeniu 
23 roku życia 
członków bezdziet-
nych obowiązuje 
dopłata w wysoko-
ści 0,25%.

24 [Guten Tag, Herr K.]
heute melden wir 
uns bei Ihnen 
hinsichtlich Ihrer 
Arbeitsunfähigkeit 
vom 15.10.2018.

[ ]
dziś skontaktujemy 
się z Państwem 
w sprawie niezdol-
ności do pracy od 
15.10.2018 r.

[ ]
Dzisiaj skon-
taktujemy się 
z Tobą w sprawie 
Twojej niezdol-
ności do pracy od 
15.10.2018.

[ ]
kontaktujemy się 
dzisiaj z Panem 
w sprawie niezdol-
ności do pracy od 
15.10.2018 r.

Źródło: opracowanie własne.

W translatach tekstów specjalistycznych i użytkowych wystąpiły również nieliczne 
błędy ortograficzne. Niestety, Tłumacz Google automatycznie stosował zapis wielką 
literą po każdej kropce, także po skrótach (25, 26). Co więcej, obydwa systemy 
w translatach jednego z listów zapisały zwrot grzecznościowy Pan małą literą (27), 
podczas gdy w pozostałych przypadkach użyły wielkiej litery. W translacie Tłumacza 
Google wystąpił również niepoprawny zapis skrótu (28).
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Tab. 6. Przykłady błędów ortograficznych
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

25 für die Zeit vom 
11.04.2018 bis 
02.05.2018 sowie 
vom 22.05.2018 
bis zum 04.06.2018

za okres od 
11.04.2018 do 
02.05.2018 oraz 
od 22.05.2018 do 
04.06.2018

w okresie od 
11.04.2018 r. Do 
02.05.2018 r. Oraz 
od 22.05.2018 r. 
Do 04.06.2018 r.

za okres od 
11.04.2018 r. do 
02.05.2018 r. oraz 
od 22.05.2018 r. do 
04.06.2018 r.

26 Der Konzernab-
schluss auf den 
31. Dezember 
2017 wurde 
entsprechend den 
Vorschriften des 
Handelsgesetzbu-
ches aufgestellt.

Skonsolidowane 
sprawozdanie finan-
sowe na dzień 31 
grudnia 2017 roku 
zostało sporządzone 
zgodnie z przepi-
sami niemieckiego 
kodeksu handlo-
wego.

Skonsolidowane 
sprawozdanie 
finansowe na dzień 
31 grudnia 2017 r. 
Zostało sporzą-
dzone zgodnie 
z przepisami nie-
mieckiego kodeksu 
handlowego.

Skonsolidowane 
sprawozdanie finan-
sowe na dzień 31 
grudnia 2017 roku 
zostało sporządzone 
zgodnie z przepisa-
mi niem. Kodeksu 
handlowego.

27 Guten Tag Herr K. Dobre popołudnie 
panie K.

Dzień dobry 
panie K

Dzień dobry 
Panie K.

28 tj. d.h. dh d.h.

Oprócz wyżej opisanych koniecznych ingerencji tłumacza w translaty maszynowe, 
które wynikają zarówno z błędów tłumaczeniowych, jak i językowych, można rów-
nież wskazać na różnego rodzaju niedociągnięcia wpływające na jakość przekładu. 
Bez wątpienia należą do nich problemy z rozszyfrowaniem podstawowych skrótów. 
I tak w przykładzie (29) Tłumacz Google pozostawił w oryginale niemiecki skrót 
i.H.v. (w wysokości) oraz T (tysiąc), natomiast Tłumacz DeepL zaproponował dla 
polskiego skrótu pkt niemiecki skrót CCL będący prawdopodobnie rzymskim zapi-
sem liczby 250 (30).

Tab. 7. Problem tłumaczenia skrótów
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

29 In den Zinsaufwen-
dungen wurden 
solche aus Abzin-
sung i.H.v. 186 T€ 
mit Erträgen i.H.v. 
24 T€ miteinander 
verrechnet.

Koszty odsetkowe 
obejmowały 
186 tys. euro 
z dyskontowania 
i 24 tys. euro 
z przychodów.

W kosztach 
odsetkowych te 
z dyskontowania 
i.H.v. 186 T € 
z dochodem i.H.v. 
24 T € kompenso-
wane ze sobą.

W kosztach odsetek 
uwzględniono 186 
tys. euro odsetek 
z dyskontowania 
oraz 24 tys. euro 
z przychodów.

30 1 PKT 1 CCL 1 PKT 1 PKT

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejną wadą systemów przekładu maszynowego jest niekonsekwentne stoso-
wanie tych samych odpowiedników w obrębie jednego tekstu, przy czym należy 
zwrócić uwagę, że w większości przypadków systemy nie stosowały synonimicznych 
odpowiedników, lecz wyrażenia niepoprawne, prowadzące do powstania błędów 
terminologicznych (31, 32) lub rzeczowych (33, 34). Jedynie w przykładzie (35) 
w translacie Tłumacza DeepL znalazły się dwa synonimiczne określenia, których 
można używać zamiennie w odniesieniu do dotacji unijnych, podczas gdy Tłumacz 
Google zaproponował jeden poprawny odpowiednik (förderfähige Kosten), a drugi 
niepoprawny odnoszący się do kosztów podlegających zwrotowi w ramach pomocy 
udzielanej przez państwo albo w ramach świadczeń medycznych (beihilfefähige 
Kosten).

Tab. 8. Brak konsekwentnego stosowania odpowiedników

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

31 Bild der Ver-
mögens-, Finanz- 
und Ertragslage

a) obraz aktywów 
netto, sytuacji 
finansowej i wyni-
ków działalności
b) prezentacja 
aktywów netto, 
sytuacji finanso-
wej i wyników 
działalności

a) prezentacja 
wartości netto, 
pozycji finansowej 
i zarobkowej
b) obraz sytuacji 
finansowej, finanso-
wej i księgowej

sytuacja mająt-
kowa, finansowa 
i dochodowa

32 Konzernlagebericht sprawozdanie 
z zarządzania grupą

a) sprawozdanie 
z zarządzania grupą
b) raport z zarzą-
dzania grupą

sprawozdanie 
z działalności grupy 
kapitałowej

33 gesetzliche 
Vertreter

zarząd a) kierownictwo
b) prawni przedsta-
wiciele

przedstawiciele 
ustawowi

34 HGB a) Kodeks Cywilny
b) kodeks handlo-
wy (HGB)

HGB niemiecki Kodeks 
handlowy (HGB)

35 koszty kwalifiko-
wane

a) förderfähige 
Kosten
b) erstattungsfähige 
Kosten

a) förderfähige 
Kosten
b) beihilfefähige 
Kosten

förderfähige Kosten 
lub
erstattungsfähige 
Kosten

Źródło: opracowanie własne.
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Warto również podkreślić, że systemy przekładu maszynowego w różny sposób 
tłumaczą zdania w zależności od ich długości. Po podzieleniu zdania współrzędnie 
złożonego łącznego na dwa zdania składowe systemy wygenerowały odmienne 
tłumaczenia dla poszczególnych zdań składowych (36, 37) od tłumaczeń dla całego 
zdania współrzędnie złożonego (38).

Tab. 9. Różne tłumaczenia w zależności od długości zdania
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

36 Nutzen Sie dazu 
ganz einfach 
Formular.

Wystarczy skorzy-
stać z poniższego 
formularza.

Po prostu użyj tego 
formularza.

W tym celu wy-
starczy skorzystać 
z poniższego 
formularza.

37 Senden es 
baldmöglichst 
ausgefüllt und 
unterschrieben.

Wyślij go wypeł-
nionego i podpisa-
nego tak szybko, 
jak to możliwe.

Wyślij go jak naj-
szybciej i podpisz.

Wystarczy wypeł-
nić go i podpisać, 
a następnie jak 
najszybciej wysłać.

38 Nutzen Sie dazu 
ganz einfach For-
mular und senden 
es baldmöglichst 
ausgefüllt und 
unterschrieben.

Po prostu skorzy-
staj z formularza 
i wyślij go wypeł-
niony i podpisany 
jak najszybciej.

Po prostu skorzy-
staj z formularza 
i wyślij go jak 
najszybciej wypeł-
niony i podpisany.

W tym celu wy-
starczy skorzystać 
z formularza, 
wypełnić go i pod-
pisać, a następnie 
jak najszybciej 
wysłać.

Źródło: opracowanie własne.

5.2. Niedociągnięcia w odniesieniu do translatów tekstów użytkowych

Oprócz opisanych powyżej błędów w translatach maszynowych tekstów specja-
listycznych i użytkowych można wskazać także na błędy, które wystąpiły tylko 
w translatach tekstów użytkowych. Przede wszystkim koniecznie należy zwrócić 
uwagę na problemy systemów przekładu automatycznego z tłumaczeniem podsta-
wowych zwrotów grzecznościowych, które przynależą do słownictwa zdobywanego 
przez uczniów na poziomie A1 ESOKJ. Wśród takich translatów można wyróżnić 
przekłady nieuzualne (39, 40), niepoprawne pod względem stylistycznym (41) 
i rozszerzające znaczenie tekstu źródłowego (42, 43). Ciekawym przypadkiem 
jest tłumaczenie zwrotu Vielen Dank, ponieważ od znaku interpunkcyjnego zależy 
sposób jego przetłumaczenia przez Tłumacza DeepL. Jeżeli zmienimy kropkę na 
wykrzyknik, to system zaproponuje poprawne tłumaczenie dziękuję bardzo, a jeżeli 
kropkę pozostawimy, to otrzymamy odpowiednik: Dziękuję bardzo, panie pośle. 
Bez wątpienia przykłady (42) i (43) pokazują, że systemy przekładu maszynowego 
korzystają z bazy tłumaczeń, która zawiera także bardzo słabej jakości tłumaczenia.
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Tab. 10. Problem przekładu zwrotów grzecznościowych
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

39 Guten Tag Dobre popołudnie Dzień dobry Dzień dobry

40 Freundliche Grüße Przyjazne pozdro-
wienia

Pozdrawiam Pozdrawiam/
Pozdrawiamy

41 Sehr geehrter Herr 
B.,

Drogi Panie B., Drogi Panie B., Szanowny  
Panie B.,

42 Vielen Dank. Dziękuję bardzo, 
panie pośle.

Dziękuję. Dziękuję bardzo.

43 Z poważaniem Bitte akzeptieren 
Sie, Sir, die 
Zusicherung 
meiner höchsten 
Wertschätzung.

Mit freundlichen 
Grüßen

Mit freundlichen 
Grüßen

Źródło: opracowanie własne.

Oprócz opisanego w przykładach (31)–(35) niejednolitego użycia terminologii 
w translatach tekstów użytkowych występują także dwa różne tłumaczenia dla 
dłuższego fragmentu tekstu. W przypadku jednego z nich można zaobserwować 
brak konsekwencji w używaniu formy grzecznościowej. W wyniku tego w translacie 
Tłumacza DeepL powstało tłumaczenie, w którym forma grzecznościowa przeplata 
się z formą ty.

Tab. 11. Niekonsekwentne używanie formy grzecznościowej
Poz. Tekst źródłowy Translat

(Tłumacz DeepL)
Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

44 Haben Sie noch 
Fragen? Rufen Sie 
uns an. Wir beraten 
Sie gerne.

a) Masz jeszcze 
jakieś pytania? 
Zadzwoń do nas. 
Chętnie doradzimy.
b) Czy mają 
Państwo dodatkowe 
pytania? Zadzwoń 
do nas. Chętnie 
Państwu doradzi-
my.

a) Masz jakieś 
pytania? Zadzwoń 
do nas. Chętnie Ci 
doradzimy.
b) Czy masz jakieś 
pytania? Zadzwoń 
do nas. Chętnie Ci 
doradzimy.

W razie pytań 
prosimy o kontakt 
telefoniczny.
Chętnie Państwu 
doradzimy.

Źródło: opracowanie własne.

Co więcej, oba systemy maszynowe nie uwzględniają informacji zawartych 
we wcześniejszych zdaniach lub ich fragmentach. W przykładzie (45) system au-
tomatycznie zastosował formę czasownika dla trzeciej osoby liczby mnogiej, nie 
uwzględniwszy, że zaimka Sie użyto jako formy grzecznościowej, co wynika z wcze-
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śniejszego bezpośredniego zwrotu do adresata listu. Natomiast w przykładzie (46) 
Tłumacz DeepL przetłumaczył zaimek wskazujący diese jako ich, mimo iż odnosi 
się on do występującego we wcześniejszym zdaniu rzeczownika rodzaju żeńskiego 
die Bescheinigung (zaświadczenie).

Tab. 12. Nieuwzględnianie wcześniejszych informacji

Poz. Tekst źródłowy Translat
(Tłumacz DeepL)

Translat
(Tłumacz Google)

Propozycja 
poprawnego 
przekładu

45 Sehr geehrte  
Herr S.,
Sie waren vom 
28.05.2016 bis 
zum 06.07.2016 
arbeitsunfähig 
erkrankt.

Drogi Panie S.,
Chorowali od 
28.05.2016 do 
06.07.2016 i nie 
mogli pracować.

Drogi Panie S.,
Zostały one 
wyłączone od 
28.05.2016 do 
06.07.2016 
chorych.

Szanowny Panie S.,
w okresie od 
28.05.2016 do 
06.07.2016 był Pan 
niezdolny do pracy 
wskutek choroby.

46 Für den Nachweis 
Ihrer fortbestehen-
den Arbeitsunfä-
higkeit stellt Ihnen 
der behandelnde 
Arzt eine neue 
Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung 
aus. Bitte reichen 
Sie diese so bald 
als möglich nach 
jedem Arztbesuch 
bei uns ein.

Lekarz prowadzący 
wystawi Państwu 
nowe zaświadcze-
nie o niezdolności 
do pracy jako 
dowód dalszej 
niezdolności do 
pracy. Prosimy 
o przesłanie ich do 
nas jak najszybciej 
po każdej wizycie 
u lekarza.

Lekarz prowa-
dzący wyda nowe 
zaświadczenie 
o niezdolności 
do pracy, aby 
udowodnić swoją 
dotychczasową 
niezdolność do 
pracy. Prześlij go 
tak szybko, jak to 
możliwe po każdej 
wizycie u lekarza.

Lekarz prowadzący 
wystawi Państwu 
nowe zaświadcze-
nie jako dowód 
utrzymującej się 
niezdolności do 
pracy.
Prosimy o prze-
słanie go do nas 
jak najszybciej 
po każdej wizycie 
u lekarza.

Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie

Przeprowadzony przez nas na materiale niemiecko-polskim i polsko-niemieckim 
eksperyment potwierdza przytoczone wyniki badań innych przekładoznawców 
w odniesieniu do większej przydatności systemów przekładu maszynowego przy 
tłumaczeniu tekstów specjalistycznych niż użytkowych. Obydwa systemy wygenero-
wały dobre translaty tekstów specjalistycznych, podczas gdy w przypadku translatów 
tekstów użytkowych konieczna była znacznie większa ingerencja tłumacza. Zapewne 
wynika to z dużego skonwencjonalizowania analizowanych tekstów specjalistycz-
nych i bogatej bazy tłumaczeń, z której korzystają oba systemy. Mimo iż w przy-
padku tłumaczenia tekstów specjalistycznych wiele zdań z translatów maszynowych 
można było przejąć bez zmian lub po dokonaniu zaledwie niewielkich poprawek 
w porównaniu do translatów tekstów użytkowych, w których tłumacz musiał do-
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konywać poważniejszych korekt, błędem byłoby twierdzić, że tłumacz potrzebuje 
mniej czasu na poprawę tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Wynika to z dużej 
liczby błędów terminologicznych w translatach tekstów specjalistycznych, których 
korekta – w zależności od umiejętności językowych i wiedzy tłumacza – może być 
bardziej czasochłonna niż poprawa błędów leksykalnych i gramatycznych zawartych 
w translatach tekstów użytkowych. Na podstawie omówionych powyżej przykładów 
tłumaczeń uwidoczniono, że translaty maszynowe zawierają jeszcze nieliczne nie-
zrozumiałe zdania, a także zdania, których znaczenie w mniejszym lub większym 
stopniu odbiega od znaczenia tekstu źródłowego. Świadczy to o tym, że aktualnie 
systemy przekładu maszynowego wciąż nie są w stanie zastąpić pracy człowieka, ale 
bez wątpienia mogą ją znacznie przyspieszyć, gdyż tłumaczenia generowane są w kil-
ka do kilkudziesięciu sekund, a tłumacz przejmuje rolę korektora (postedytora, czyli 
– inaczej mówiąc – redaktora tłumaczenia maszynowego). Koniecznie należy jednak 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo wynikające ze zbyt mocnego zasugerowania się 
proponowanymi przez te systemy ekwiwalentami i z niezachowania wystarczającej 
staranności przy sprawdzaniu ich poprawności, zwłaszcza pod presją czasu. Mimo 
licznych błędów tłumaczeniowych i usterek językowych można potraktować opisane 
systemy przekładu maszynowego jako cenną pomoc warsztatową. Uwzględniając 
jakość tłumaczeń, można przyjąć, że obydwa systemy są przydatne w pracy tłuma-
cza profesjonalisty. Natomiast porównując wszystkie ich funkcje, przydatniejszym 
narzędziem warsztatowym wydaje się być Tłumacz DeepL ze względu na bardziej 
aktywne współdziałanie z człowiekiem-tłumaczem polegające na dopasowywaniu 
treści tłumaczenia do wybranego przez „żywego” tłumacza odpowiednika. Ponadto 
DeepL daje możliwość integracji z programami CAT oraz generowania tłumaczeń 
w dokumentach w takim samym formacie jak dokument źródłowy. Tłumacz Google 
jest natomiast narzędziem skierowanym do szerszego grona użytkowników, głównie 
tłumaczy nieprofesjonalistów.
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Abstract
Machine translation systems as an aid for German language translators

The aim of the article is to evaluate the usefulness of two machine translation 
systems, Google Translate and DeepL Translator, to German language transla-
tors. Both specialist texts and standard ones have been analysed in terms of 
translation errors and linguistic defects that required human intervention in the 
machine translations. A discussion of advantages and disadvantages of the sys-
tems has resulted in their general assessment as an aid in the translation process.
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