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Klasa  VIII - 12.05.20r. 

 

Temat: Zróżnicowanie  słownictwa - przypomnienie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, myślę, że  oprócz  lektur, gramatyki  i  form  pisemnych  warto  sobie  

powtórzyć  też  informacje  na  temat  słownictwa. Zawsze  coś  z  tego  zakresu  może  się  

pojawić, w  którymś  z  pytań, więc  dobrze  będzie  się  przygotować  także  z  tego  działu. 

Nie  jest  on  trudny. 

 

2. Przypominam, że  do  wczoraj  należało  przesłać  mi  odpowiedzi  do  "Opowieści  

wigilijnej", a  nie  wszyscy  to  zrobili. Im  częściej  będę  się  musiała  upominać  o  zadania, 

tym  większy  będzie  to  miało  wpływ  na  Waszą  ocenę  z  zachowania. 

 

3. Poniżej  przypomnę  Wam  na  jakie  kategorie  możemy  podzielić  słownictwo  i  jakie  

funkcje  w  związku  z  tym, może  ono  pełnić  w  tekście. Niektórych  wyrazów  nie  będę  

Wam  objaśniać, gdyż  same  nazwy  będą  Wam  wszystko  wskazywać, np. dosłowne  

znaczenie  wyrazu - np. złoto - metal  szlachetny; przenośne  znaczenie  wyrazu, np. 

człowiek  o  złotym  sercu - ktoś  dobry. 

 

4. Zapisz  w  zeszycie. 

1) synonimy - wyrazy  bliskoznaczne, mają  podobne  lub  identyczne  znaczenie. Pozwalają  

uniknąć  powtórzeń, wzbogacają  język. 

 

2) antonimy - wyrazy  przeciwstawne. Służą  do  pokazania  przeciwieństw. 

 

3) homonimy - wyrazy, które  mają  identyczne  brzmienie, ale  różne  znaczenie, np. kot                 

( zwierzę ) - kod ( pocztowy ), morze ( woda ) - może   ( ewentualnie ). Nadają  wypowiedzi  

żartobliwy  charakter. 

 

4) wyrazy  wieloznaczne - np. zamek: budowla, mechanizm  w  drzwiach, rodzaj  zapięcia. 

Skłaniają  do  intelektualnego  wysiłku, wykorzystuje  się  je  w  grach  słownych. 

 

5) związki  frazeologiczne - utrwalone  w  języku  połączenia  o  stałym, przenośnym  

znaczeniu, np. pięta  Achillesa. Wzbogacają  język. 

 

6) wyrazy  o  znaczeniu  dosłownym  i  przenośnym. 

 

7) wyrazy  gwarowe, terminy  naukowe - mogą  służyć  stylizacji  językowej. 
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8) archaizmy - wyrazy  przestarzałe, które  wyszły  już  z  użycia. W  tekstach  

współczesnych  mogą  służyć  jako  nawiązanie  do  jakiegoś  dawnego  pisarza  lub  służyć  

stylizacji  języka  na  język  dawny. 

 

9) neologizmy - wyrazy, które  powstają  dla  nazwania  nowych  zjawisk  lub  przedmiotów. 

Wzbogacają  język  o  nowe  znaczenia, mają  zadziwić  czytelnika. 

 

10) wyrazy  rodzime - odziedziczone  z  języka  prasłowiańskiego, a także  słowa  

utworzone  w  polszczyźnie, np. jabłko, państwo. 

 

11) zapożyczenia - wyrazy  przejęte  z  innego  języka. 

 

12) wyrazy  neutralne - nazywające  coś  bez  ładunku  emocjonalnego, np. dom, niebieski. 

 

13) wyrazy  nacechowane  emocjonalnie - wyrażają emocje  nadawcy, np. człeczyna, 

domisko 

- zdrobnienia - zwykle  wyrażają  pozytywne  uczucia, ale  mogą  też  wyrażać  ironię, 

- zgrubienia - sygnalizuję  nadmierną  wielkość  przedmiotu, często  wyrażają  negatywne  

uczucia, 

- wulgaryzmy, 

- eufemizmy - łagodzą  wypowiedź. 

 

5. Przeczytaj 

Myślę, że  warto  jeszcze  przypomnieć  sobie  informacje  na  temat  języka  mówionego  i  

pisanego, oficjalnego  i  nieoficjalnego. Nie  jest  konieczne, żebyście  te  informacje  

zapisywali, ale  proszę  się  z  nimi  zapoznać :) 

 

Cechy  języka  mówionego 

 

Cechy  języka  pisanego 

 

- bezpośredni  kontakt  nadawcy  z  odbiorcą, 

- wypowiedź  spontaniczna, 

- komunikat  wspomagany: gestem, mimiką, 

intonacją, 

- mniejsza  poprawność  językowa, 

- wyrazy  potoczne  i  nacechowane  

emocjonalnie, 

- mniejsza  spójność  wypowiedzi 

 

- pośredni  kontakt  nadawcy  z  odbiorcą, 

- wypowiedź  przemyślana  i  

uporządkowana, 

- brak  gestów  i  mimiki, 

- większa  poprawność  języka, 

- wyrazy  neutralne, starannie  dobrane, 

- zdania  rozbudowane, 

- duża  spójność  wypowiedzi 
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Cechy  oficjalnej  odmiany  językowej: dbałość  o  poprawność  językową, bogate  

słownictwo, wyrazy  charakterystyczne  dla  danej  dziedziny  wiedzy, wypowiedź  

uporządkowana.  

Zapamiętaj: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, przemówienie - te  formy  na  pewno  

muszą  być  potraktowane  na  egzaminie  jako  oficjalne, nie  zaczniemy  więc  zaproszenia  

albo  przemówienia  od  słowa  "cześć". 

 

Cechy  nieoficjalnej  odmiany  języka: większa  swoboda  w  zakresie  poprawności, 

słownictwo  nacechowane  emocjonalnie, potoczne, wyrazy  gwarowe. 

Elementy  takiego  języka  możecie  zastosować  w  zapisach  dialogów  w  

opowiadaniach, wtedy  stają  się  one  bardziej  autentyczne. Na  egzaminie  jednak  musicie  

pamiętać, że  postacie  literackie  z  dawnych  epok, np. Telimena, Balladyna - na  pewno  

nie  powinny  używać  języka  współczesnego - więc, nie  będą  mówić: cześć, spoko  itd. 

Nie  musicie  stylizować ich  wypowiedzi  na  dawny  język, ale  wkładać  w  ich  usta  

zwroty  raczej  oficjalne.  

 

 


