
klasa I TG 

3 kwietnia – czwartek 

 

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.  

 



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 


