
Klasa II HOT 
Zawód: technik hotelarstwa 

Przedmiot: język polski 
 

 
14.05.2020 r. (czwartek, 2g.) 
 
Temat: Prawdziwy konie XIX wieku. Wędrówka po motywach i tematach pozytywizmu. 
 
 
Dokonam podsumowania epoki: 
- przedstawię jej najważniejsze przesłanki ideowe i osiągnięcia artystyczne, 
- omówię podstawowe zagadnienia odnosząc się do różnych tekstów kultury. 
 
 15.05.2020 r. (piątek, 1g.) 
 
Temat: Stylowe zróżnicowanie języka polskiego. 
 
Zapoznam się z: 
- charakterystyką różnych odmian języka,  
- odmianami języka 2 polowy XIX w występującymi w Lalce 
- cechami różnych stylów językowych. 
 
1.Wprowadzenie: przypomnienie różnicy między językiem i stylem.  
 
Styl tekstu wynika z wyboru środków językowych spośród wszystkich elementów 
występujących w języku. Wybór ten zależy od kilku czynników, takich jak: 
– koniecznośd ukształtowania tekstu tak, by najlepiej służył założonemu celowi, 
– dopasowanie tekstu do sytuacji, do tematu wypowiedzi i do odbiorcy, 
– dążenie do ukształtowania wypowiedzi w sposób oryginalny, podkreślający indywidualnośd 
autora. 
Styl powinien być: 
– jasny, m.in. słownictwo zrozumiałe dla odbiorcy, nienadużywanie terminologii i słownictwa 
fachowego, wyrazów przestarzałych i erudycyjnych, 
– prosty, czyli brak wyrazów modnych, zbędnych ozdobników, wyrażeo pretensjonalnych, 
– żywy, np. wykorzystujący rożne typy zdao, 
– zwięzły, tzn. bez wyrazów niewnoszących nic do treści, 
– obrazowy, np. zawierający figury stylistyczne, frazeologizmy, sentencje i przysłowia. 

2. Charakterystyka różnych czynników mających wpływ na język i styl każdego człowieka. 



 

3. Analiza indywidualnego języka postaci z Lalki B. Prusa. Proszę wypełnid kartę pracy – 
wskazad cechy języka i stylu wynikające z przynależności zawodowej, środowiskowej, 
terytorialnej.  
4. Systematyzacja wiedzy o stylach funkcjonalnych na podstawie miniprzewodnika w 
podręczniku, s. 329.  
5. Ustalenie  cech charakterystycznych dla stylu publicystycznego po przeczytaniu fragmentu 
książki Rosjanie w Warszawie A. Tuszyoskiej i wykonaniu zadao w podręczniku. 
Możliwe ustalenia: 
– wyrażanie opinii autora (funkcja ekspresywna wypowiedzi) poprzez zastosowanie 
związków frazeologicznych, zwrotów o charakterze emocjonalnym, 
subiektywnym, dobitnych sformułowao; 
– nastawienie perswazyjne, dążenie do kształtowania opinii publicznej (funkcja impresywna); 
– wykorzystanie wyrazów i zwrotów z mowy potocznej obok słownictwa specjalistycznego, 
naukowego; 
– włączanie poetyzmów, figur stylistycznych w celu obrazowego przedstawienia treści; 
– zróżnicowana składnia ożywiająca tok wypowiedzi. 
 


