
klasa IV TG 

 

7 kwietnia - wtorek 

 

Temat: Język wartości – wartościowanie w języku 

 

Ten temat nie wymaga od ciebie wysyłania pracy domowej. Przeczytaj zamieszczone niżej informacje. 

 

Za pomocą języka nazywamy świat i określamy właściwości rzeczy, które dostrzegamy, których 

używamy, z którymi się spotykamy. Na ogół potrafimy wskazać ich jakość za pomocą prostych 

przymiotników: dobry – zły, pozytywny – negatywny, dodatni – ujemny. Przypisujemy więc pewnym 

zjawiskom (pojęciom) oceny. Pokazują one nasz stosunek do tych zjawisk, uzasadniają nasze wybory 

(aprobatę lub krytykę czegoś lub kogoś). Wartościujemy cechy różnych zjawisk z rzeczywistości (a nawet 

abstrakcyjnych pojęć), a w życiu społecznym i publicznym na co dzień spotykamy się z różnymi normami 

postępowania (zachowania).  

Nauka o wartościach to aksjologia. Wywodzi się ona z filozofii i etyki, dotyczy sztuki, religii, kultury, 

życia społecznego, a więc różnych rejonów myśli humanistycznej. W tej części dowiemy się, jak za pomocą 

języka oceniamy siebie i otaczający nas świat.  

 

Wart – niewart  

Wartościować – to inaczej ‘oceniać, przypisywać komuś lub czemuś wartości dodatnie albo ujemne lub 

określać, że coś jest pozytywne albo negatywne, dobre albo złe’. Oceny w języku polskim możemy wyrażać 

wprost – za pomocą słów, w których znaczeniu zapisana jest informacja o wartości. Są to wyrazy typu: zły – 

dobry, dodatni – ujemy, godny – niegodny, wart – niewart itp. Często słowo nazywające coś pozytywnego 



ma swój antonim (wyraz przeciwstawnym znaczeniu), oznaczający ocenę negatywną. Wyrazy, za pomocą 

których wprost wyrażamy oceny, nazywamy słowami wartościującymi wprost. 

Częściej jednak wartościujemy coś za pomocą wyrazów, które kojarzą się z „dobrymi albo złymi” dla nas 

zjawiskami, a w ich definicjach brakuje informacji o ocenie. Przykładowo: rzeczownik matka ma 

podstawowe znaczenie ‘kobieta, która urodziła dziecko’, częściej jednak ważniejsze jest znaczenie tego 

słowa, które wynika z tekstu (kontekstu). Z pojęciem matki przecież łączą się takie wyrazy, jak miłość, 

troska, opiekuńczość, dobroć. Słowo to nie wartościuje wprost, ale wzbudza pozytywne skojarzenia i 

przywołuje nazwy innych wartości. 

 Znaczenia, które wywołują jakieś wyrazy w kontekście, nazywamy konotacjami (lub znaczeniami 

pośrednimi, znaczeniami nie wprost). Bardzo często pojawiają się one w słownictwie, za pomocą 

którego chcemy wyrazić oceny. 

 Wyrazy, za pomocą których wyrażamy skojarzenia na temat ocen (pozytywnych lub negatywnych), 

nazywamy słowami pośrednio wartościującymi (nie wprost/konotacyjnie). 

Kiedy coś oceniamy, bardzo często przywiązujemy się do naszych sądów i opinii. Bronimy swoich racji („to 

jest lepsze, ponieważ…”) lub krytykujemy rzeczy, które zasługują na gorszą ocenę („to jest złe/gorsze, 

ponieważ…”). Takim komunikatom mogą towarzyszyć emocje. Odzwierciedlają je słowa nacechowane 

uczuciowo, a zarazem konotujące oceny. Przykładowo: zamiast neutralnego słowa kłótnia w języku 

potocznym użyjemy wyrazu draka.  

Warto więc pamiętać, że wyrazy, które służą wartościowaniu (ocenianiu), mogą wzbudzać emocje. Dlatego 

też nazywa się je słownictwem emotywno-oceniającym.  

Oto próba klasyfikacji wartości:  

Wartości moralne: dobro, odwaga, godność  

Wartości poznawcze: prawda, mądrość  

Wartości estetyczne: piękno  

Wartości społeczne: wolność, pokój, grzeczność, dyskrecja  

Wartości utylitarne: pożyteczność, pracowitość  

 

 

 


