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„Swoim własnym językiem – czyli o gwarze środowiskowej” 
 

Gwary 

Gwara – jest pojęciem węższym niż dialekt. Jest mówioną odmianą języka ogólnonarodowego. 

Posługują się nią mieszkańcy określonego, zazwyczaj niewielkiego terytorium. Stąd wyróżnić 

można gwary wiejskie i miejskie (np. warszawska, poznańska). Charakteryzuje się odmiennym 

słownictwem, frazeologią i artykulacją. Jest podrzędna w stosunku do dialektu. 

Specyfika środowisk 

Wiemy już, że najszerszym pojęciem jest język ogólnonarodowy, potem dzieli się on na dialekty, 

które z kolei składają się z wielu gwar miejskich i wiejskich. To jednak nie wszystko, w obrębie 

gwar wyróżnić można jeszcze poszczególne grupy, które używają podobnych zwrotów. Zwroty te są 

dla nich zrozumiałe, ponieważ dotyczą bezpośrednio tego, czym się ci ludzie zajmują, z kim 

przebywają, z jakiego środowiska się wywodzą. Specyficzny język, jakim się posługują, to: 

Gwara środowiskowa/zawodowa – jest to środowiskowa lub zawodowa odmiana języka. Używana 

przez poszczególne grupy społeczno-zawodowe. Od języka ogólnonarodowego różni się swoistym 

słownictwem. Czasami na określenie gwary środowiskowej używa się terminu żargon lub slang. 

Wiele grup zawodowych posługuje się właściwym sobie żargonem, mówią nim lekarze, myśliwi, 

aktorzy, kierowcy. Żargonem posługują się też takie grupy środowiskowe jak uczniowie, studenci, 

użytkownicy Internetu czy więźniowie. 

Gwara środowiskowa w pewien sposób utożsamia członków danej grupy, wyodrębnia ich z reszty 

społeczeństwa. Jej cechą jest ekspresywność wyrazów, które określają to, co jest ważne dla 

członków grupy. Dla tych, którzy do danej grupy nie należą, taki język zamkniętego środowiska 

może być trudny i czasami nawet niemożliwy do zrozumienia. Pomyślmy, czy nasze babcie potrafią 

zrozumieć język dzisiejszej młodzieży licealnej? 

A teraz wejdźmy w tajniki języka niektórych grup zawodowych i społecznych, poznajmy ich kod, 

którym się porozumiewają. Niektóre wyrażenia na pewno już słyszeliśmy, inne natomiast mogą być 

dla niektórych sporym zaskoczeniem. 

Słownictwo żołnierzy: 

• giwera – karabin 

• opelotka – pododdział obrony przeciwlotniczej 

• bażant – podchorąży 

• kaloryfer – plutonowy 

• iść na lewiznę – nielegalnie opuścić koszary 

Żargon młodzieży szkolnej: 

• lufa – ocena niedostateczna 

• nawijać – mówić dużo, długo 

• matma, fiza, polak – nazwy przedmiotów szkolnych 



• dyro, dyrek – dyrektor szkoły 

• wypas, wyczes – określenie czegoś fajnego, dobrego 

A tak czasami mówią kierowcy: 

• asfalciarz – autostopowicz 

• dentysta – kierowca nieumiejętnie zmieniający biegi 

• wiatrak – policjant na skrzyżowaniu 

• kogut – sygnalizator na dachu samochodu 

• gaz do dechy – gwałtowne przyspieszenie 

Aktorzy też mają swój język: 

• gierka – sztampowy chwyt aktorski 

• ogoniasta – statystka 

• marmurki – publiczność nie reagująca na grę 

• stawiać sytuacje – opracowywać sytuacje sceniczne 

• szyć, haftować, rzeźbić – improwizować tekst, który się zapomniało 

Słownictwo brydżystów: 

• blotka – słaba karta 

• figura – ważna, dobra karta 

• puszczać – nie przebijać wyższą kartą 

• grać pod stół – grać tak, by wzięła karta leżąca na stole 

Żargon wędkarzy: 

• moczyć robaka – wędkować 

• kolega po kiju – wędkarz 

• łowić na dorożkę – ciągnąć sztuczną przynętę za łódką 

• szarpać – kłusować 

• biczować – spinningować 

Słownictwo łowieckie: 

• bekowisko – okres godowy danieli 

• biegi – nogi dzika 

• fajki – kły w górnej szczęce dzika 

• kwiat – ogon zwierzyny płowej 

• gach – samiec zająca 

• tabakiera – zakończenie ryja dzika 

• lampy – oczy wilka 

 

Na koniec wspomnieć należy o jeszcze jednej, indywidualnej odmianie języka. Istnieją bowiem 

takie słowa, które wymyślamy sobie sami, rozumiemy je tylko my i nasz najbliższy przyjaciel, 

rodzina, mąż, siostra lub brat. Są to tak zwane indywidualizmy językowe. Występują tylko  

i wyłącznie w kontaktach między tymi dwiema osobami i nie są zrozumiałe dla nikogo innego, 



zależą często od kontekstu. Powstają zazwyczaj na bazie jakiegoś śmiesznego wydarzenia, w którym 

te osoby brały razem udział, polegają na skojarzeniu jakiejś sytuacji z ich życia. Na pewno każdy z 

was znajdzie takie przykłady w swoim zasobie słownictwa. 

 

 

  
Karta pracy ucznia 
 
 

Polecenie 1: 

Przeredagujcie poniższe teksty. Zastąpcie odpowiednie wyrazy i zwroty tak, żeby tekst był 
zrozumiały dla wszystkich.  

1. Służyłem wtedy w opelotce. Kolega zostawił giwerę i poszedł na lewiznę. Bażant i 

kaloryfer mieli do niego ogromne pretensje. 
 2.   

2. Zastosował gierkę i natychmiast zaczął szyć. Ogoniasta pękała ze śmiechu, ale na 

widowni siedziały marmurki. 

3. Po drodze zabrał asfalciarza. To był dentysta i kiedy wcisnął gaz do dechy, 

zatrzymał go wiatrak. 
  

4. Miał same blotki a ja figurę, jednak puściłem i zagrałem pod stół. 

.  
5. Razem z kolegą po kiju moczyliśmy robaka. Najpierw łowiliśmy na dorożkę, a potem 

biczowaliśmy. 

 

Podpowiedź: 

Tekst 1. 

Słownictwo żołnierzy: 

Tekst  2. 

Słownictwo kierowców: 

Tekst  3. 

Słownictwo aktorów: 

Tekst 4. 

Słownictwo brydżystów: 

tekst 5. 

Słownictwo wędkarzy: 
 

Polecenie 2: 
Ułóżcie dialog, stosując gwarę charakterystyczną dla internautów. Skorzystajcie ze strony internetowej: 

 

https://encyklopediainternetica.fandom.com/pl/wiki/Slang_internetowy 

 

Prace proszę wysyłać na adres: magdarolzsp4@gmail.com 

Macie czas do 3.04.2020 

Pozdrawiam       
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