
JĘZYK POLSKI, KL. 8a (26 X-30 X 2020) 

26 X 20  Temat:  Języki środowiskowe i języki zawodowe. 

 Uczniowie chętni: Przeczytaj wiadomości zamieszczone pod linkiem oraz wysłuchaj audiobooka: 

https://epodreczniki.pl/a/srodowiskowe-odmiany-jezyka/DRtCvF7Mh 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika, str.74.  

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE W PIGUŁCE:      

Odmiany terytorialne polszczyzny:                 

 a) dialekt – mowa ludności wiejskiej na większym obszarze geograficznym, np. dialekt  

mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski,                                              

 b) gwara – mowa ludności wiejskiej używana na niewielkim terytorium, w obrębie kilku 

kilkunastu wsi, np. gwara kurpiowska, podhalańska, kociewska. 

 3. Odmiany środowiskowe i zawodowe polszczyzny zwane socjolektami, 

gwarami środowiskowymi lub żargonami (slangami): 

 a) przykłady: gwara lekarzy, dziennikarzy, aktorów, żargon uczniowski, przestępczy, slang 

młodzieżowy, hip-hopowców, 

 b) cechy gwar środowiskowych 

 – ekspresywność - słownictwo oceniające i ekspresywne służy wyrażaniu emocji 

i stosunku do świata, 

 – zawodowość - słownictwo specjalistyczne, a w tym terminy, czyli oficjalne nazwy 

o ścisłym znaczeniu i profesjonalizmy, czyli terminy fachowe, słowa 

i frazeologizmy używane potocznie przez określoną grupę zawodową, 

 – tajność - słownictwo służące utajnieniu pewnych treści, zrozumiałe tylko dla danej 

grupy, np. żargon złodziejski 

 c) funkcje gwar środowiskowych: 

 – ułatwiają porozumiewanie się członków grupy, 

 – umożliwiają formułowanie komunikatów zrozumiałych tylko dla grupy, 

 – potwierdzają przynależność do określonego środowiska, 

 – wzmacniają więź między członkami danej społeczności, 

 – pozwalają na wyrażanie emocjonalnego stosunku do rzeczywistości. 

 

MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ DO 

ZESZYTU LUB WYJAŚNIĆ W ZESZYCIE 

POJĘCIA: DIALEKT, GWARA. 

https://epodreczniki.pl/a/srodowiskowe-odmiany-jezyka/DRtCvF7Mh


27, 28  X Temat: Języki środowiskowe i języki zawodowe- ćwiczenia. 

Po przeczytaniu wiadomości teoretycznych wykonaj ćwiczenie 3 str.10 w zeszycie ćwiczeń. 

Chętni: ćw,6 str.11. 

 

29 X Temat: Dialekty i gwary. 

Przeczytaj ze zrozumieniem wiadomości n/t dialektów i gwar z podręcznika, str.76. 

Wyjaśnij w zeszycie,  jakie  dialekty występują w Polsce. 

W następnym tygodniu będę umieszczała materiały na teamsie, do którego macie dostęp. I tam 

będziemy się kontaktować itp. według planu lekcji. 

Nadal cały czas można wysyłać do mnie zadania na adres: sylwia.swilo@soswdnr.pl i kontaktować się 

poprzez dziennik. 

Pozdrawiam wszystkich!  
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