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Klasa  VIII - 18.05.20r. 

 

Temat1: Komunikacja  i  poprawność  językowa - ćwiczenia. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy  zapoznajcie  się  z  zagadnieniami  związanymi  z  komunikacją  i  

poprawnością  językową. Są  to  proste  i  oczywiste  zagadnienia, ale  bywa, że  pojawiają  

się  na  egzaminie. Rzeczy  prostych  i  oczywistych  nie  będę  Wam  objaśniać. Objaśnię  

te, co  do  których  moglibyście  mieć  wątpliwości :) Przypominam, że  o  błędach  

językowych  mówiliśmy  już  na  jednej  lekcji, a  o  poprawności  ortograficznej  i  

interpunkcyjnej  uczymy  się  od  klasy  IV. 

 W  drugiej  części  lekcji  przesyłam  Wam  ćwiczenia  egzaminacyjne  związane  z  

dzisiejszym  zagadnieniem. 

  

1) Składniki  aktu  komunikacji: nadawca, odbiorca, komunikat ( to, co  wypowiadamy ), 

kontakt, kontekst ( określona  sytuacja, w  której  odbywa  się  komunikacja ), kod ( np. 

wspólny  język  dla  nadawcy i  odbiorcy ) 

 
2) Intencja  nadawcy: prośba, rozkaz, aprobata, dezaprobata, odmowa, ocena, informacja 

 

3) Etyka  językowa: zasady  dotyczące  zachowań  i  postaw  uczestników  komunikacji. Jej  

przejawem  są: szczerość  i  prawdomówność  nadawcy, okazywanie  rozmówcy  szacunku  i  

życzliwości, brak  podejrzliwości  u  odbiorcy. 

 

4) Etykieta  językowa: zbiór  zasad  dotyczących  kulturalnego  porozumiewania  się.  

 

5) Perswazja  językowa: służy  nakłonieniu  odbiorcy  do  przyjęcia  pewnych  przekonań. 

Ma  charakter  jawny - to  oznacza, że  chce  wpłynąć  na  odbiorcę  w sposób  otwarty, 

uczciwy  i  bezpośredni. 

 

6) Manipulacja  językowa - skryte  i  nieuczciwe  wpływanie  na  odbiorcę.  
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7) Fakt: obiektywna  informacja, wypowiedź  przekazująca  treści  rzeczowo  i  bezstronnie, 

np. Dzisiaj  pada  deszcz. 

 

8) Opinia: wypowiedź  przekazująca  subiektywne  przekonanie, np. Uważam, że  deszcz  

jest  okropny. 

 

2. Zadanie  domowe 

Rozwiąż  test, odpowiedzi  prześlij  do  czwartku. 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

H. Sienkiewicz  "Potop" 

 

- Przysiągłeś  na  krucyfiksie, że  nie  opuścisz  mnie! 

- Potępiony  będę, gdy  tej  przysięgi  nie  dotrzymam; potępiony  będę, gdy  jej  dotrzymam! 

- rzekł  Kmicic. - Wszystko  mi  jedno! 

 Nagle, zmieniwszy  ton, książę  spytał  z  pewną  poufałą  dobrodusznością. 

- Co  też  sądzisz, co  ja  powinienem  był  uczynić  wobec  dwóch  nieprzyjaciół, stokroć  

potężniejszych, przeciwko  którym  obronić  tego  kraju nie  mogłem? 

- Zginąć! - odpowiedział  szorstko  Kmicic. 

- Przez  krew  i  rany  Chrystusa! Zali  ty  myślisz, że  ja  na  wieki  poddałem  się  pod  

protekcję  Karola  Gustawa, że  ja  ten  kraj  naprawdę  myślę  ze  Szwecją  połączyć, że  ten  

układ,  za  który  zdrajcą  mnie  okrzyknięto, dłużej  jak  rok  trwać  będzie?... Czegoż  to  

spoglądasz  zdumionymi  oczyma?... Mówię  ci, nie  drżyj, bo  w  tym  zbawienie  tego  

kraju, nie  cofaj  się, bo  gdy  nikogo  nie  znajdę  do  pomocy, tedy  może  zginę, ale  ze  

mną  zginie  Rzeczpospolita  i  wy  wszyscy - na  wieki! Ja  jeden  uratować  ją  mogę, ale  

na  to  muszę  zgnieść  i  zdeptać  wszystkie  przeszkody. 

- Dokąd  wasza  książęca  mość  dążysz? Czego  chcesz? 

- Idź! opuść  mnie! rzuć  mi  buzdygan  pod  nogi! - złam  przysięgę! przezwij  zdrajcą! 

Niech  w  tej  koronie  cierniowej, którą  mi  na  głowę  włożono, żadnego  ciernia  nie  

zbraknie! Zgubcie  kraj, pogrążcie  go  w  przepaść, odtrąćcie  rękę, która  go  zbawić  może, 

i na  sąd  boży  idźcie... Tam  niechaj  nas  rozsądzą... 

 Kmicic  rzucił  się  na  kolana  przed  Radziwiłłem. 

- Mości  książę! ja  z  tobą  do  śmierci! ojcze  ojczyzny! zbawco! 

 

1. Intencją  księcia  wyrażoną  w  słowach: "Przysiągłeś  na  krucyfiksie, że  nie  

opuścisz  mnie"  jest: (0-1) 

A. obraza  Kmicica       B. przeproszenie  rycerza 

C. nakłonienie  Kmicica  do  posłuszeństwa     D. ukazanie  podwładnemu  swojej  przewagi 
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2. Słowa  księcia: "Idź! opuść  mnie! rzuć  mi  buzdygan  pod  nogi!  złam  przysięgę! 

przezwij  zdrajcą!"  są  A/ B  rozkazami, ponieważ  ich  celem  jest  C/D (0-1) 

A. prawdziwymi  C. wpłynięcie  na  postawę  Kmicica 

B. pozornymi  D. nakreślenie  Kmicicowi  jego  sytuacji 

 

3. Do  kontekstu  rozmowy  bohaterów  "Potopu"  należy (0-1) 

A. emocjonalny  język  rozmówców  B. przysięga  złożona  przez  Kmicica 

C. zmiana  tonu  wypowiedzi  Radziwiłła D. porozumienie  osiągnięte  przez  rozmówców 

 

4. Wypowiedzi  Radziwiłła  naruszają  zasady (0-1) 

 

 

A 

 

etyki  językowej 

 

ponieważ  książę 

 

1 

 

nie  okazuje  rozmówcy  życzliwości 

 

B 

 

etykiety  językowej 

 

2 

 

nadużywa  zwrotów  do  adresata 

    

3 

 

posługuje  się  manipulacją 

 

Przeczytaj  tekst  i  wykonaj  zadania. 

M. Kwiatkowska - Gadzińska  "Pasja - recenzja  książki  "Zdobyć  koronę. Opowieść  

o  Jerzym  Kukuczce"". 

 

 Choroba  wysokościowa, ślepota  śnieżna, poręczówki, raki, ambicja, pasja - 

przynajmniej  jedno  z  tych  słów  pojawia  się na  każdej  stronie  książki  "Zdobyć  

koronę". To  wspaniała  opowieść  o  jednym  z  najwybitniejszych  himalaistów, Jerzym  

Kukuczce, o  jego  drodze  na  kolejne  szczyty  świata, miłości  do  gór  i  do  rodziny. 

 Wiele  w  tej  książce  ciekawostek  i  opisów  codzienności  himalaistów  w  czasach  

PRL. Niektóre  wydarzenia  mrożą  krew  w  żyłach, emocji  nie  brakuje, nie  brakuje  

również  satysfakcji  związanej  ze  zdobyciem  kolejnego  szczytu. Kukuczce  zawsze  

udawało  się  wyjść  cało  z  opresji, aż  do  ostatniej  wyprawy  na  Lhotse  i  to  właśnie  ją, 

dzień  po  dniu, opisuje  autorka. Czytamy  o  zmaganiach  Kukuczki  z  górą, ale  i  o  

czekaniu  rodziny  na  powrót  ojca  i  męża, o  przeczuciach, o  strachu  o  ukochaną  osobę. 

 "Zdobyć  koronę"  to  piękna  książka  o  pasji, o  realizacji  marzeń,   o  sile  przyjaźni  

i  umiejętności  współdziałania  oraz  podnoszenia  się  po  porażkach. To  doskonała  lektura  

dla  wszystkich  dzieci, bo  przecież  nie  tylko  o góry  tu  chodzi. Najważniejsza  jest  pasja, 

konsekwentne  dążenie  do  celu, spełnianie  swoich marzeń. Nie  jest  istotne, czy  robi  się  

to  w  Himalajach, Tatrach, na  morzu  albo  w  zaciszu  własnego  domu. To  właśnie  dzięki  

tej  książce  młodzi  czytelnicy  utwierdzą  się  w  tym, że  nie  warto  się  poddawać, warto  

mieć  pasję  i  warto  stawiać  sobie  różne, coraz  ambitniejsze  cele. 
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 To  pięknie  i  niezwykle  starannie  wydana  książka. Warto  przeczytać, zachwycić  

się, pozazdrościć  przygód, a  potem  ruszyć  i zdobywać  własne ( nie  tylko  górskie ) 

szczyty. 

 

5. Oceń  Prawda / Fałsz (0-1) 

a) Wypowiedzenie: "Wiele  w  tej  książce  opisów  codzienności  himalaistów  w  czasach  

PRL"  informuje  o  faktach. 

b) Wypowiedzenie: " To  pięknie  i  niezwykle  starannie  wydana  książka"  wyraża  opinię  

autorki  recenzji. 

 

6. Uzupełnij  poniższe  zdanie  tak, aby  zawierało  prawdziwe  informacje. 

Wykorzystaj  znajomość  pojęć  aktu  komunikacji  językowej. (0-2) 

Intencją  autorki  tekstu, czyli ( kogo? ) ......................................................, było  

wystosowanie ( czego? ) ........................................... do  czytelników, czyli ( kogo? )  

.............................................., w  celu ( intencja  wypowiedzi ) .......................................... 

 

7. Czy  w  recenzji  książki  o  J. Kukuczce  można  dostrzec  perswazję, czy - 

manipulację? Uzasadnij  odpowiedź, odwołując  się  do  podanych  definicji. (0-1) 

perswazja: przekonywanie, tłumaczenie  komuś  czegoś, namawianie  lub  odradzanie  z  

przytoczeniem  argumentów  popierających  słuszność  zdania. 

 

manipulacja: wykorzystywanie  jakiś  okoliczności, naginanie  lub  przeinaczanie  faktów  

w  celu  udowodnienia  swoich  racji  lub  wpłynięcia  na  innych. 

 

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

8. Podaj  inny  rzeczownik, którego  pisownia  przez "ż"  ilustruje  tą  samą  zasadę  

ortograficzną  co  w  słowie  książka. (0-1) 

........................................................................................................................................... 

 

9. Przekształć  zdanie: "Straśnie  radzi  wos  widziem"  tak, aby  było  ono  zgodne  z  

ogólnopolską  wzorcową  normą  językową.  (0-1) 

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


