
Klasa IIIF  31.03.2020 

Temat: Język wartości – wartościowanie w języku. 

Zapoznaj się z notatką poniżej. Zanotuj w zeszycie najważniejsze informacje 

o języku wartościowania. Wykonaj pracę domową. 

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 

o 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 

Trzeba dodać, że nie zawsze to samo pojęcie jest przez ludzi tak samo oceniane. Co więcej, ludzie różnią 

się podejściem do wielu spraw, rozmaicie postrzegają pewne zjawiska. Inaczej mówiąc, przywiązują się 

do jednych wartości, a odrzucają inne (nie zgadzają się z nimi). Często można taką ocenę wynieść 

jedynie z kontekstu, a nie – ze znaczenia wyrazu. 

Słowa ważne dla jakichś grup nazywa się często słowami kluczami lub słowami sztandarowymi. 

Szczególnie obrazowa jest ta druga nazwa – zaproponowana przez Walerego Pisarka (wybitnego 

językoznawcę i medioznawcę). Świat wartości grup społecznych można by porównać do słów (haseł, 

ważnych pojęć), które grupy te mogłyby wynieść na sztandary. Wspólnota, która podziela podobne 

przekonania, posługuje się hasłami (słowami wartościującymi) odnoszącymi się do formuły: „Niech żyje 

X, Y, Z!”. Z kolei zjawiska potępiane przez daną grupę mogłyby być ilustracją do sztandarów 

rozpoczynających się od słów „Precz z X, Y, Z!”. 

Praca domowa: 

Polecenie 1.: 



Polecenie 2: 

Wypisz ze słowników języka polskiego oraz ze Słownika mitów i tradycji kultury Władysława 

Kopalińskiego słowa, określenia lub metafory, które kojarzą się z wyrazem szczęście. 

Zastanów się, czy zawsze to pojęcie jest pozytywnie wartościowane. 

 

Wykonaną pracę domową wyślij na adres: magdarolzsp4@gmail.com 

Masz na to czas do 5 kwietnia. Praca jest obowiązkowa! 

Pozdrawiam😊 
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