
 2)
znakami są przedmioty, czynności i zjawiska fizyczne postrzegane jako elementy mające znaczenie, czyli 
wskazujące na rzeczywistość zewnętrzną wobec nich. Znak ma dwie strony- formę i treść. Znaki dzielimy na: 

naturalne -, np. symptomy, oznaki, 

konwencjonalne (umowne/symbole) - są umowne, nie ma związku miedzy znakiem, a tym, co on oznacza. 
Język jest systemem znaków (złożoną strukturą uporządkowaną wedh1g ustalonych reguł). Na język składają się 
znaki werbalne { składają się z treści i formy, która_ma dwojaką postać: graficzna (postrzegane wzrokowo pismo), 

dźwiekowa (wypowiedź odbierana za pomocą słuchu). i niewerbalne (mimika, gest, pozycja ciała i jego ruchy) 

3) akt komunikacji

nadawca- f. ekspresywna
odbiorca- f. impresywna
komunikat- f. poetycka

kontekst- f. poznawcza/ informatywna
kod- f. metajęzykowa
kanał komunikacyjny (kontakt)- f. fatyczna
język Internetu

• zapożyczenia z języka angielskiego
• skrótowość (skrótowce, złożenia, zrosty, akronimy- skróty dłuższych wyrażeń np. CU (ang. see you - do

zobaczenia) etc.)
• ubogie słownictwo, stosowanie schematów językowych

• występowanie kolokwializmów
• ograniczenie interpunkcji

• nierespektowanie zasad ortograficznych
• stosowanie emotikonów
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Rodzaje \,ypowiedzi internetowych: e-mail, sms, blog, czat, forum 
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Informatywna( kontekst) 
zd. oznajmujące -pojedyncze i złożone; 
przedstawienie faktów a nie opinii, nastawienie na przekazanie informacji; 
obiektywizacja przekazu; 
brak metafor; 
brak emocjonalizmów i słownictwa wartościującego; 

Ekspresywna (nadawca) 
wyrazy nacechowane emocjonalnie, metafory ; 
zd. wykrzyknikowe; 

subiektywizacja przekazu; 

niejednorodna składnia - zdania wielokrotnie złożone obok zdań urwanych, eliptycznych, ró,vnoważników 
zdania; 

Impresywna (odbiorca) 
wyrazy nacechowane emocjonalnie; 
środki retoryczne, np. apostrofy, pytania retoryczne; 
subiektywizacja przekazu; 
zd. pytające, wykrzyknikowe; 
tryb rozkazujący; 

Poetycka (komunikat) - występowanie środków stylistycznych, wewnętrzna organizacja tekstu, 
ukształtowanie gatunkowe. 
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Powtórzenie dla maturzystów

Funkcje tekstów:





8) 

innowacja językowa- uzasadniona zmiana językowa (np. wzglt,dami praktycznym - tworzenie wyrazów 
nazywających nowopowstałe przedmioty-i czy uzusem społecznym -- akceptacją społeczną). 

wyrazy neutralne są obojętne pod względem emocjonalnym, głównie opisują rzeczywistość, np. droga, las 
wyrazy ekspresywne nazywają rzeczywistość, ale przede wszystkim wyrażają subiektywny stosunek nadawcy do 
kogoś/ czegoś; są nacechowane emocjonalnie. 
Ze względu na rodzaj przekazywanych emocji, ,vyrazy ekspresywne można podzielić na, np: 

• pieszczotliwe (wyrażające czułość, życzliwość)
• ironiczne (wyrażające drwinę, szyderstwo)
• lekceważące (wskazujące poczucie ,vyższości nadawcy)
• obraźliwe (wyrażające niechęć, pogardę)

Charakter emocjonalny mają także zdrobnienia (rzeczowniki odrzeczownikowe oznaczające przedmioty 
traktowane jako mniejsze w stosunku do ogółu przedmiotów nazywanych przez rzeczownik podstawowy, np. 
rzeczka/ wyrazy opisujące rzeczy czy osoby bliskie, np. ogródek, synek/ zdrobnienia są tworzone za pomocą 
przyrostków: -ik, -yk, -ek, -uszek, -inka, -eczka, -ątko, -ko) i zgrubienia (rzeczowniki odrzeczovmikowe 
wskazujące na nadmierną wielkość przedmiotu, np. nochal/ wyrażające negatywny stosunek do opisywanego 
przedmiotu czy osoby, np. urzędniczyna/ zgrubienia są tworzone za pomocą przyrostków: -isko, -ysko, -idło, -ydło, 
-al, -uch.

Wyrazy ekspresywne mają charakter wartościujący. Słowa mogą być nośnikiem wartości pozytywnych (np. mądry, 
dobro, uczciwość) lub negatywnych (np. głupi, zło, oszustwo). Wynzy mogą też nabierać znaczenia 
wartościującego, gdy są używane w sensie przenośnym, np. On jest upaty jak osioł. Oceniający i wartościujący 
charakter mają m. in. ale także rzeczowniki, przysłówki, czasowniki i przymiotniki, np. grat (o samochodzie), 
cieplutko, mamrotać, ogromniasty, oraz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, np. najładniejszy. 
Środki służace wyrażaniu wartościowania: 

• śr. fleksyjne: zastosowanie końcówki fleks. -i/ -y w niektórych rzeczownikach osobowych, np. policjanty
• śr. słowotwórcza: stosowanie odpowiednich formantów, np. przepiękny, starowinka
• śr. fonetyczne: wykorzysta�i:.__�razów dźwiękonaśladowczych, np. kwęko_Jo_c_· __ _
• śr. składniowe: zd. wykrzyknikowe i pytające, np. Fantastyczny z niego przyjaciel!/ powtórzenia, np.

Wspaniale, wspaniale sobie poradziłaś/ partykuły i przysłówki, np. Zbyt często sie spóźniasz/
• śr. frazeologiczne: zw. frazeologiczne oparte na funkcjomtjących w języku metaforach i porównaniach, np.

czarny charakter, gorzka prawda/ przysłowia

 

2) teza - to twierdzenie, którego słuszności dowodzi autor artykułu. Jest ona zazwyczaj sformułowana w tekście 
wprost (najczęściej w 1 lub 2 akapicie) Teza może być także postawiona niejawnie, czyli wynikać z tekstu (aby 
wskazać tezę należy przeczytać cały artykuł i prześledzić tok rozumowania autora). Teza prawie zawsze jest 
związana z tytułem artykułu i tematem tekstu (często zawiera słowa kluczowe).
argument - to twierdzenie przywołane w tekście dla uzasadnienia tezy, sądu czy opinii autora

ironia to kpina, złośliwość lub szyderstwo ukryte pod pozornym żartem lub wypowiedzią aprobującą Ironia (stgr. eironeia -
udawanie głupszego, oszukiwanie) - figura retoryczna polegająca na sprzeczności pomiędzy dosłownym, a zamierzonym 



znaczeniem wypowiedzi. Odbiorca w większości przypadków zauważa tę sprzeczność i traktuje ją w kategoriach parodii lub 
ukrytej drwiny. 

Przykład: Ale urocze miejsce! (wypowiedziane w chwili, gdy przejeżdżamy przez jakąś zapuszczoną i ok.ropną mieścinę). 
Ale pieknie wyglądasz (komentarz dotyczący osoby niestosowanie ubranej) itp. 

Funkcje ironii 

• Wykpienie przeciwnika (funkcja satyryczna).
• Wzmocnienie argumentów.
• Urozmaicenie wypowiedzi.
• Okazanie dystansu (również wobec samego siebie - autoironia).
• Zjednanie sobie publiczności.

 

perswazja- wpływanie na odbiorcę w taki sposób, aby myślał lub postępował zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 
manipulacja językowa polega na takim wpłynięciu na odbiorcę, aby wykorzystać go zgodnie ze swoimi zamiarami. 
Sa różne sposoby manipulacji: 

• niemówienie całej prawdy- przedstawianie niektórych faktów;
• naginanie faktów
• wyciąganie fałszywych wniosków z prawdziwych przesłanek
• powoływanie sie na niezweryfikowane autorytety

• głoszenie populistycznych sądów
• używanie eufemizmów na określenie rzeczy i spraw niewygodnych dla nadawcy

Środki jezykowe służące manipulacji: 
• 

o 

• 

nadużywanie formy I os. I mn. oraz zaimków, np. nasze, my; 
stosowanie hiperboli, eufemizmów; 
słownictwo wartościujące; 
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nadużywanie słów: wszyscy, nikt, zawsze; 
odwoływanie sie do wartości wywołujących pozytywne skojarzenia, np. do, rodzina; 
stosowanie wypowiedzeń, których prawdziwość trudno podważyć; 
używanie pytań podchwytliwych i sugerujących . 

Perswazja i manipulacja stosowana jest w reklamie, w mediach, w polityce. 



Styl naukowy- styl, którym pisane są dzieła specjalistyczne z różnych dziedzin nauki; 
funkcjonalna odmiana stylowa jezvka literackiego, występująca w pracach naukowych. Styl 
jest zróżnicowany ze względu na przedmiot badań naukowych i ze względu na cechy 
indywidualne autorów. Zależnie od tego, jakiej nauki rozprawa dotyczy, występuje w tym 
stylu duża liczba wyrazów specjalnych, terminów o ściśle określonych znaczeniach. Cechy 
stylu naukowego: 

• terminologia naukowa i specjalistyczna, język wzorów i symboli;
• jednoznaczność i precyzja informacji;
• unikanie elementów oceniających;
• obiektywne przedstawianie zjawisk i problemów (używanie form bezosobowych lub

formy liczby mnogiej);
• brak pierwiastków emocjonalnych;
• przeważają zdania złożone podrzędnie nad współrzędnymi;
• stosowanie wyrażeń modalnych;
• występowanie dużej liczby rzeczowników niekonkretnych, oznacząjących pojęcia

umysłowe, oderwanych przymiotników i czasowników nazywających czynności
pojęciowe, przysłówków i wyrażeń przysłówkowych, spójników i zaimków
wskazujących cechy i relacje;

• logiczna kompozycja obejmująca tezy. argumenty. wnioski, przykłady;
• stosowanie tabel, v.,rykresów;
• cytowanie prac innych autorów, stosowanie przypisów.

Styl przemówień (styl retoryczny)- styl najbardziej zbliżony do języka artystycznego, 
najbardziej ozdobny, ope�je kunsztowną budową zdań. Zawiera wyrazy, wyrażenia i zwroty 
nacechowane emOocjonalnie. 

Cechy stylu przemówień: 

• stosowanie apostrof, za pomocą których mówca zwraca się do słuchaczy;
• pytania retoryczne, na które nie oczekuje się odpowiedzi, ale pobudzają słuchaczy do

myślenia;
• zdania wykrzyknikowe;
• starannie dobrane słownictwo;
• podniosłe epitety i metafory ;

Wyodrębnia się dwa rodzaje wystąpień: okolicznościowe i oficjalne. W wystąpieniach 
okolicznościowych wprowadza się wiele elementów jęzvka potocznego, cechuje się 
schematyzmem i szablonowością składniową i frazeologiczną. 

Styl publicystyczny- odmiana polszczyzny literackiej realizowana w tekstach 
dziennikarskich. Dobór środków językowych zależy od tematyki przekazu oraz od gatunku. 
Styl ten skupia w sobie elementy stylu potocznego, artystycznego, naukowego i urzędowego. 
Cechy stylu publicystycznego: 

• oficjalność wypowiedzi;
• stosowanie wyrażeń i zwrotów idiomatycznych. potocznego słovvnictwa i potocznej

frazeologii;
• występowanie wyrażeń i zwrotów stereotypowych, słownictwa modnego, wyrazów

obcych

Style:
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