
 

 

Trój-  czy  trzy- ? 

 

Trój- oraz trzy- to pierwsze człony wyrazów złożonych (rzeczowników, przymiotników 

i przysłówków) oznaczające całość składającą się z trzech części. Zachodzi pytanie, którego członu 

użyć w konkretnym wypadku. Odnośnie do wyrazów już utrwalonych w polszczyźnie ukształtował 

się zarejestrowany w słownikach uzus językowy i jest w nim pewna logika, aczkolwiek pamiętać 

trzeba, że język nie rządzi się regułami tak precyzyjnymi i tak trwałymi, jak matematyka. Tę logikę 

powinien jednak rozumieć ten, kto musi nazwać nowy obiekt złożony z trzech części, a potrzebnej 

nazwy w słownikach języka polskiego nie znajduje. Powinien rozumieć również ten, kto dba 

o poprawność językową i widzi albo słyszy dwie wersje wyrazu tak się rozpoczynającego i chciałby 

wiedzieć, która jest poprawna, czy chociażby - poprawniejsza, jeżeli druga jest tylko tolerowana. 

Człon trój- podkreśla cechę składania się akurat z trzech elementów. Informuje, że liczba 

trzy odgrywa istotną rolę, że zmiana jej na inną, chociażby tak bliską jak dwa albo cztery, zmienia 

sens określenia, jego istotę. Prof. M. Mazur tak to objaśnia w Terminologii technicznej (WNT, 

1961): „Trójnóg pozbawiony jednej nogi nie staje się jakimś dwunogiem, lecz pozostaje trójnogiem, 

choć zdekompletowanym. Pies, któremu ucięto nogę, nie stałby się trójnogiem, lecz pozostałby 

czworonogiem, tyle że kulawym. Bez jednego kąta trójkąt nie stałby się żadnym dwukątem, ani 

czworokąt - trójkątem. Elektryczny tor trójfazowy pozbawiony jednej fazy byłby torem 

trójfazowym uszkodzonym, a nie torem dwufazowym itd.”. 

Takiego uzasadnienia można się dopatrzyć w większości wyrazów złożonych 

rozpoczynających się od członu trój-. Za przykład mogą służyć 

� rzeczowniki: trójmian, trójskok i trójskoczek, trójbój i trójboista, trójmecz, trójkombinacja 

(alpejska), trójząb, trójdźwięk i trójgłos, trójporozumienie, trójca, trójnik, trójszereg, trójwiersz, 

trójmiasto, ale pisane dużą literą Trójmiasto, jeżeli chodzi o zespół Gdańsk-Sopot-Gdynia; są też 

w świecie inne trójmiasta, np. Tricity w stanie Waszyngton (Kennewick-Pasco-Richland), 

� przymiotniki: trójfazowy, trójwymiarowy, trójbarwny lub trójkolorowy (sztandar, wstążka), 

trójchromatyczny (układ barw, kolorymetria), trójkątny (plac, ostrosłup, graniastosłup), trójnożny 

(stolik, naczynie), trójdzielny (nerw, takt, okno), trójgłowy (smok, mięsień), trójgraniasty 

(kapelusz, słup, stolik), trójlistna (koniczyna), trójpalczasty (struś), trójpolowa uprawa, 

trójskibowy pług, trójstronne porozumienie, trójwartościowy pierwiastek,  

� przysłówki: trójbarwnie, trójkątnie. 
 

Człon trzy- informuje wprawdzie o liczbie elementów składowych, ale bez zmiany 

podstawowego znaczenia może być zastąpiony członem wyrażającym inną ich liczbę (dwu-, cztero-

, pięcio-... stu-). Człon ten występuje niemal wyłącznie w przymiotnikach, na przykład: 

trzypiętrowy budynek, trzyizbowe mieszkanie, trzypokojowe mieszkanie, trzyzakresowy odbiornik, 

trzyczęściowy zestaw, trzymetrowy słup, trzydrzwiowa szafa, trzyaktowy spektakl, trzycyfrowy 

numer, trzyminutowa przerwa, trzygodzinny wykład, trzydniowa wycieczka, trzytygodniowe 

niemowlę, trzyletni program, trzykrotny medalista, trzykrotny wzrost sprzedaży, trzyosobowy 

przedział, trzysylabowy wyraz, trzyszpaltowy artykuł, trzytomowa encyklopedia.  

Język jest elastyczny, a językoznawcy (nazbyt) wyrozumiali i są przypadki, kiedy dopuszcza 

się możliwość zamiennego używania obu form: trzykołowy albo trójkołowy wózek (trzykołowiec 

albo trójkołowiec), trzymasztowy albo trójmasztowy żaglowiec (trzymasztowiec albo 

trójmasztowiec), trzynawowa albo trójnawowa bazylika, trzyzmianowa albo trójzmianowa praca. 

Z kolei jednostka trakcyjna o trzech wagonach otrzymała nazwę trójczłon, a nie trzyczłon - zgodną 

z podaną zasadą - bo rzeczowniki niechętnie łączą się z członem trzy-, a ponadto dlatego, że ta 

druga nazwa brzydko brzmi, szeleści po słowiańsku. 

Podwójna forma początkowego liczebnikowego członu wyrazów złożonych nie ma 

uzasadnienia semantycznego, a wynika jedynie z tradycji językowej. W ogóle nie występuje 

w popularnych językach obcych. W języku polskim zaznaczyła się wyraźnie w odniesieniu do 

liczby trzy, a znacznie słabiej - do liczby dwa (dwoinka, dwoistość, dwojaczki, dwójłomny, 



dwójnóg, dwójnik ale dwumian, dwukropek, dwuaktówka, dwubarwność, dwubiegunowość, 

dwucyfrowy, dwuczłonowy, dwudzielny, dwulicowy) i do liczby cztery (czworobok, czworokąt, 

czwórnik, czworaczki, czworonożny, czworokątny, ale czterodźwięk, czterosuw, czterobiegunowy, 

czterobarwny). Nie ma takiej dwoistości w odniesieniu do liczb większych niż cztery. 

To nie koniec komplikacji, bo niektóre wyrazy złożone o rdzeniu obcego pochodzenia mają 

te pierwsze człony liczebnikowe również pochodzenia obcego: łacińskiego (od bis - dwa razy, 

dualis - podwójny, tres, tria - trzy, quattuor - cztery) albo greckiego (od dis - dwa razy), przy czym 

rdzeń i przedrostek nie zawsze pochodzą z tego samego języka. Takich wyrazów jest szczególnie 

dużo z różnorodnymi wersjami członu dwu- pochodzenia obcego, na przykład: 

� bimetal, bifilarny, bikwadratowe (równanie), bipolarność, bitonalny, bifurkacja, biatlon (dwubój 

narciarski), biceps (mięsień dwugłowy ramienia), biennale, binokular, bicykl, bigamia, 

� dioda, dipol, dichroizm, dialog, diploid, diplokok,  

� duopol, dupleks, dualizm, dualny, dubeltowy, dublet, duet, duplikat. 
 

Jest ich znacznie mniej z obcymi członami trój- i cztero-, na przykład: trioda, triada, 

triangulacja, triennale, kwartet. 

Kto ma do czynienia z ujęciem wody wyposażonym w trzy pompy i chciałby je nazwać 

jednym przymiotnikiem, to powinien napisać: ujęcie wody trzypompowe, a nie trójpompowe ani 

tripompowe. Tak samo należałoby postąpić w sytuacjach podobnych: stacja trzysprężarkowa, układ 

sterowania trzystycznikowy, układ kaskadowy trzywyłącznikowy, linia napowietrzna trzytorowa. Nie 

należy jednak z tym przesadzać, bo taka forma skrócona, jednowyrazowa, jest zwłaszcza wtedy 

uzasadniona, kiedy często bywa w użyciu. 

Natomiast kto tworzy coś nowego, znamiennego właśnie tym, że zawiera trzy elementy 

i chciałby to podkreślić, a nawet prawnie zastrzec (logo firmy, znak towarowy, patent), to może 

utworzyć określenie rozpoczynające się od członu trój-, na przykład: układ kaskadowy 

trójwyłącznikowy (znamienny tym, że...), wyłącznik różnicowoprądowy trójrdzeniowy (znamienny 

tym, że...), logo w postaci żarówki trójżarnikowej, układu trójdiodowego albo klucza 

trójtranzystorowego. 

Język ewoluuje również pod tym względem. Formy prąd trójfazowy, napięcie trójfazowe, 

urządzenie trójfazowe, silnik trójfazowy od dawna uchodzą za jedyne poprawne, ale nie zawsze tak 

było, o czym może świadczyć tytuł książki: Jak montować i obsługiwać motory prądu trzyfazo-

wego, wydanej w Warszawie w roku 1914, nakładem Towarzystwa Akcyjnego Ganz, (druk Gazety 

Handlowej). 

Przymiotnik trójfazowy oznacza, że budowa i działanie obiektu technicznego są związane 

z prądem (napięciem) trójfazowym, że tylko w powiązaniu z układem trójfazowym ten obiekt może 

poprawnie funkcjonować. Trójfazowymi mogą być prądnica, przetwornica, silnik, transformator, 

oprawa oświetleniowa, falownik. 

Błędne są natomiast określenia: trójfazowy wyłącznik, trójfazowy stycznik, trójfazowy 

rozłącznik, trójfazowa podstawa bezpiecznikowa, trójfazowy kabel lub przewód. Każdy z tych 

obiektów może świetnie funkcjonować, jeżeli wykorzysta się tylko jeden z jego biegunów (torów) 

lub jedną z jego żył. Można też te bieguny lub żyły łączyć równolegle i/lub szeregowo i tak się 

niekiedy czyni. Mogą one działać poprawnie nie będąc powiązane z  trójfazowym układem napięć. 

Wspomniane aparaty (wyłączniki, rozłączniki, styczniki, odłączniki, podstawy 

bezpiecznikowe, rozłączniki bezpiecznikowe) są ilubiegunowe: jednobiegunowe, dwubiegunowe, 

trzybiegunowe (trójbiegunowe), czterobiegunowe bądź ilutorowe: jednotorowe, dwutorowe, 

trzytorowe (trójtorowe), czterotorowe. Rażącym błędem językowym jest określenie ilupolowe, np. 

wyłącznik trójpolowy, będący kalką niemieckiego dreipolig (niem. Pol - biegun). 

Natomiast przewody i kable są ilużyłowe: jednożyłowe, dwużyłowe, trzyżyłowe 

(trójżyłowe), czterożyłowe... dwudziestożyłowe itd. 

Zgodnie z przedstawioną na wstępie zasadą bardziej poprawne są formy: trzybiegunowy 

aparat i trzyżyłowy kabel, ale formy trójbiegunowy aparat i trójżyłowy kabel są chyba częściej 

spotykane, przypuszczalnie przez ich naturalne powiązanie z układem trójfazowym. Formy 

niepoprawne językoznawcy najpierw piętnują w słownikach, a jeśli to nie zapobiega ich ekspansji, 



to po latach odnotowują jako mniej poprawne, później jako równoprawne, a w końcu - jako 

właściwsze. Językowa niestaranność albo ignorancja korporacji zawodowej mogą sprawiać, że 

z upływem czasu poprawne terminy techniczne są wypierane przez rodzime terminy gorsze, mniej 

poprawne, nawet błędne albo przez kalki z angielskiego sprzeczne z duchem polszczyzny. Tak 

marnieje dorobek terminologiczny wielu pokoleń ludzi światłych. 
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