
Klasa IIIF – 28 kwietnia 

Temat: Zróżnicowanie stylistyczne języka (2 godziny). 

Dziś nie musisz wykonywać żadnej pracy. Zapoznaj się z poniższą notatką. Najważniejsze 
wiadomości zanotuj w zeszycie. 

Język ogólny – język literacki – dialekt kulturalny 

Podstawową odmianą języka, mającą zasięg międzynarodowy, i taką, którą posługują się 
wszyscy bez względu na wiek, płeć i pochodzenie społeczne i terytorialne, jest polszczyzna 
ogólna (język ogólnopolski). Dawniej stosowano na jej określenie dwa terminy, które znaczą 
jednak co innego: 

1. język literacki – to pojęcie odnosi się bardziej do polszczyzny pisanej, 
2. dialekt kulturalny – to pojęcie odnosiło się do języka mówionego, swobodnego. 

Podstawową cechą języka ogólnego jest to, że może on obsługiwać różne sfery komunikacyjne, 
dzięki czemu powstają style funkcjonalne języka. Należą do nich: 

• odmiana artystyczna, 
• odmiana naukowa, 
• odmiana administracyjno-prawna (urzędowa), 
• odmiana religijna, 
• odmiana publicystyczna (publicystyczno-dziennikarska), 
• odmiana potoczna.  

Język mówiony i język pisany 

Język mówiony jest realizowany za pomocą kanału fonicznego, a język pisany za pomocą 
kanału graficznego. Różnice między tymi wariantami polszczyzny dotyczą: 

• stopnia ich normalizacji, 
• zasobu leksyki, 
• konstrukcji gramatycznych.  

Charakterystyczne środki językowe języka mówionego: 

• powtórzenia, 
• anakoluty, 
• wypowiedzenia niedokończone, 
• autopoprawki, 
• polisyndeton (nadmiar spójników w składni), 
• retardacje (no i wiesz, prawda), 
• elementy parajęzykowe (mhmm, yyy, eee), 
• potok składniowy, 
• skróty składniowe, 
• elipsy, 
• podwójne orzeczenia (wziął zrobił), 
• niestandardowy szyk zdania podporządkowany 

intencji komunikacyjnej. 



Odmiany polszczyzny  

1. Regionalizmy – wyrazy mające związek z kulturą materialną, duchową i historią 
danego regionu, są to wyrazy charakterystyczne dla warstw wszystkich, w tym 
wykształconych, dla ludzi niemówiących gwarą, a pojawiające się w codziennej mowie 
w danym obszarze. 

2. Socjolekt – odmiana języka narodowego, którą posługują się pewne wspólnoty 
połączone pewnym typem więzi społecznych, a także grupy wykonujące ten sam 
zawód, (np.: grypsera, slang uczniowski, gwara żołnierska, język fryzjerów). 

 

 

 

 

 

3. Profesjolekt – odmiana języka obsługująca komunikację w grupach zawodowych (np.: 
lekarzy, aktorów, prawników).  

4. Dialekt – terytorialna odmiana języka usytuowana poza polszczyzną, ma z nią wspólną 
część słownictwa podstawowego i zasadniczo taką samą strukturę gramatyczną.  

Najogólniejszy podział na podstawie cech fonetycznych obejmuje pięć okręgów 
dialektalnych: 

 wielkopolski, 
 śląski, 
 małopolski, 
 mazowiecki, 
 kaszubski (teraz już uznany za odrębny język).  
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