
klasa I TG

Temat: Styl retoryczny w  „Kazaniach sejmowych” P. Skargi 

(Z podanych informacji w zeszycie powinien się znaleźć pkt.1 – możesz wydrukować i wkleić. Wiadomości 

z pkt. 3. pomogą Ci dokończyć kartę pracy  wyjaśnij, co znaczą pojęcia: „ojczyzna – matka” i „ojczyzna – 

tonący okręt”. Na koniec wpisz przykłady środków stylistycznych wskazanych w karcie pracy.) Ten temat 

nie wymaga wysyłania pracy domowej na ocenę. 

1. Retoryka

Retoryka (od. gr. rherorrike techne - ‘sztuka wymowy’) - oratorstwo, krasomówstwo - teoria i sztuka  

pięknego, poprawnego oraz skutecznego mówienia. Od starożytności retoryka używany jest także  

w znaczeniu szerszym - jako określenie nauki o kompozycji różnego rodzaju tekstów, sztuki budowania 

wypowiedzi.  

Cele retoryki: 

• -docere (pouczyć)

• -movere (poruszyć emocje, wzruszyć)

• -delectare (zachwycić)

Gatunki retoryczne – podstawowym gatunkiem jest mowa: 

mowa (przemówienie) - gatunek wypowiedzi monologowej przeznaczonej do wygłoszenia  publicznego, 

a więc wobec większej liczby słuchaczy; funkcjonuje w różnych odmianach w zależności od  jej treści i 

zakładanych przez podmiot mówiący celów. 

Tradycyjny  podział  na krasomówcze odmiany gatunkowe: 

• mowy sądowe: oskarżycielskie oraz obronne;

• mowy doradczo- polityczne: namawiające i odradzające;

• mowy popisowe lub okolicznościowe: pochwalne (laudacje) i ganiące, krytykujące

 Środki retoryczne – ich zastosowanie ma na celu lepsze obrazowanie lub ozdobność tekstu, są to np.: 

metafora, apostrofa, porównanie, pytanie retoryczne, ironia, epitet, anafora, epifora. 
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2. Retoryka w epoce renesansu

Dobry mówca stał się w tej epoce powszechnie propagowanym wzorcem wychowawczym. 

W warunkach polskich nie bez znaczenia dla rozwoju retoryki pozostawał rozwój demokracji szlacheckiej, 

reformacja, kontrreformacja i związane z nimi spory religijne. Retoryka stała się  obowiązkowym 

elementem wykształcenia  i wychowania obywatelskiego. Spośród mówców tego okresu do historii 

przeszedł: kaznodzieja na dworze Zygmunta III Wazy Piotr Skarga.  

3. „Kazania sejmowe” jako dzieło retoryczne

W „Kazaniach sejmowych” dużą rolę odgrywa postać samego oratora. Skarga uważa się w nich za 

proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest 

autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co idealnie wpisuje się w ideę kazania. W swoim 

przemówieniu wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi 

należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich 

obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. 

Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro 

krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za 

rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. 

Najsłynniejsze jest Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie (jego fragm. znajduje się w podręczniku). To z niego 

pochodzą motywy, które na stałe weszły do polskich symboli literackich:  

o topos ojczyzny – matki (topos – motyw powtarzający się literaturze wielu epok epok)

Polska to nasza matka rodzona. Dzieci powinny czcić i szanować matkę, opiekować się nią bo ona obdarza 

darami. Ojczyzna daje nam spokój, ochronę, pracę, silną władzę królewską, sprawiedliwe prawa, tradycje i 

obyczaje. Matce należy się wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, jakie ona nam daje: życie, wiara 

katolicka, wolność, dobrobyt, pokój, sława wojenna. Miłość do ojczyzny jest obowiązkiem każdego 

człowieka. W państwie, w którym panuje ład i porządek obywatele przyzwyczajają się i zaczynają łamać 

zasady, zasmucają ojczyznę, szerzą grzechy typu niezgoda i konflikt. 

o tonący okręt

Ojczyzna jest podobna do okrętu, który niesie wszystkich z rodzinami i majątkiem, każdy jest za niego na 

równi odpowiedzialny i powinien być gotów oddać zdrowie i życie, by go bronić. U nas jednak każdy patrzy 

przede wszystkim na swoje dobra, zamiast myśleć o ojczyźnie. Przecież jak ona zatonie, to i my pójdziemy 

na dno z całym dobytkiem. Ojczyzna zaniedbywana przez społeczeństwo tonie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura
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Temat: Odmiany języka polskiego – gwara młodzieżowa. 

Ten temat nie wymaga od Ciebie wysyłania pracy domowej.  

Przeczytaj zamieszczone niżej informacje. Napisz krótko w zeszycie definicję gwary młodzieżowej i wypisz 

kilka przykładów tego slangu. 

1. Językiem ogólnym posługują się członkowie środowisk inteligenckich, a także ci, którzy nauczyli się

go w szkole, bądź za pośrednictwem środków masowego przekazu. Język ogólny jest językiem

państwowym, językiem piśmiennictwa oraz językiem warstw wykształconych.

Jedną z odmian języka ogólnego są gwary środowiskowe (tzw. socjolekty) - język właściwy dla danej klasy 

lub grupy społecznej, zawodowej lub subkultury. 

2. Gwara młodzieżowa  – na gruncie języka polskiego to język środowiskowy młodzieży.

Slang młodzieżowy cechuje duża zmienność czasowa. W każdym dziesięcioleciu młodzież używa

specyficznych dla siebie określeń, które następnie zmieniają swoje znaczenie lub zastępowane są przez

inne. Podobnie jak w przypadku slangu więziennego użytkownicy slangu młodzieżowego starają się

stworzyć język niezrozumiały dla osób postronnych.

Slang młodzieżowy czerpie obecnie głównie z języka angielskiego Częste jest również użycie

wulgaryzmów.
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3. Różnice pomiędzy ogólną polszczyzną a gwarą młodzieżową

Ogólna polszczyzna Gwara młodzieżowa 

Zakres słownictwa używany w codziennym życiu 

przez społeczeństwo polskie i rozumiany przez 

wszystkich jego członków. Cechuje ją zmienność, 

ale jest to proces długotrwały. Jej normy 

warunkują zasady opracowywane i uchwalane 

przez Krajową Radę Językową, które 

publikowane są między innymi w słownikach 

różnego typu. 

Zakres słownictwa używany nieformalnie na co 

dzień przez młodzież. Słownictwo łatwe w 

odbiorze dla konkretnej grupy społecznej i często 

tylko przez nią rozumiane. Slang młodzieżowy 

cechuje duża zmienność czasowa. Duży wpływ 

języków obcych, przede wszystkim angielskiego, 

oraz kolokwializmów. 

4. Minisłownik młodzieżowej polszczyzny

ABS    – człowiek mocno umięśniony, który odznacza   się ,,absolutnym brakiem szyi’’

Banan  – szeroki uśmiech

Beka     – śmieszna sytuacja

Badeje, badejki –     spodenki kąpielowe od niem. ,,baden’’, czyli  kąpać się, lub krótkie   spodenki we 

wzorki 

Gitara                –   wszystko jest w porządku

Gimb                 –     pogardliwie o gimnazjaliście

Gimbaza            –  szkoła gimnazjalna

Flota                  –   pieniądze

Hamulcowy    –       osoba pilnująca porządku na imprezie

Joga  – człowiek mało spostrzegawczy, powolny

Jogobela  – tanie wino

Kuźnia  – siłownia

Labs  – nudziarz, człowiek, któremu nic się nie chce

Leming – osoba, która bezkrytycznie wierzy w to, co   usłyszy w TV albo

wyczyta w Internecie

Lokówka     – miejsce, gdzie będzie można zorganizować  imprezę albo znaleźć nocleg

Rekolki     – rekolekcje

Suchar – mało śmieszny żart

Spowiedź  – egzamin

Tyrka    – praca, robota



Tymczas   – na razie, do zobaczenia

Waksy     – wagary

W płytę  – jest dobrze, dawne w ,,dychę’’

Yolo – od angielskiego zwrotu ,,You Only Live Once’’  –   ,,żyje się tylko raz’’

Zwijać garba –      wychodzić

Zzipować się   –       ścisnąć się (np. w pełnym przedziale)

Zyzać                  –  spać- pochodzi prawdopodobnie z komiksowych dymków, gdzie sen

postaci oznacza się poprzez Zzzz’’ 

Żal                       –  coś jest beznadziejne, żałosne
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