KLASA 2 LO
Proszę tematy lekcji i notatki wpisywać do zeszytów. Zostaną
sprawdzone. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
mailowy: lwlocz@interia.pl
18.03.20
Temat: Ćwiczenia maturalne – czytanie ze zrozumieniem(podr. str. 173176)
Proszę przeczytać tekst i wykonać zadania: 1, 2, 8, 12, 13, 15 i z zadań
dodatkowych 2 i 3. Można przesłać wykonane zadania na mój adres
mailowy.

Temat: Odmiany języka polskiego(podr. str. 158-159)
1.Współczesny język polski nie jest jednolity, można wyróżnić w nim
wiele odmian.
2.Odmiany języka polskiego:
-język ogólny– posługują się nim wszyscy Polacy w szkołach, urzędach
i środkach masowego przekazu. Ma dwie odmiany:
a)język oficjalny(literacki) – używany w wypowiedziach pisemnych i
ustnych w sytuacjach oficjalnych. Cechy: staranny, poprawny, bogate
słownictwo,
b)język nieoficjalny(potoczny) – używany w wypowiedziach pisemnych i
ustnych nieoficjalnych, np. sms-y, Internet, w domu, wśród znajomych.
Cechy: mniej staranny, swobodna składnia, powtórzenia, słownictwo
emocjonalne, krótkie zdania.
-odmiany terytorialne:
a)gwary – mowa ludności wiejskiej,
b)dialekty – grupy gwar mających te same cechy. Wyróżniamy pięć
podstawowych dialektów: małopolski, mazowiecki, śląski, wielkopolski,
kaszubski.

Cechy gwar i dialektów:
-mazurzenie lub jego brak(mazurzenie to wymawianie głosek
oznaczonych literami sz, cz, ż, dż, jako s, c, z, dz, np. czapka-capka,
żyto-zyto, szyja-syja, czysty-cysty,
-wymowa o zamiast a, np. dom-dam,
-występowanie dialektyzmów czyli wyrazów charakterystycznych dla
danej gwary lub dialektu, np. dialekt śląski: szrank zamiast szafa,
gardina zamiast firana( proszę wypisać inne przykłady),
-wymowa w czasownikach na końcu wyrazów –om zamiast –ą, np.
dajom zamiast dają,
-odmiany środowiskowe(slang, żargon, gwara środowiskowa) –
posługują się nimi różne grupy społeczne, np. młodzież, myśliwi,
złodzieje, rybacy. Cechy: charakterystyczne słownictwo, wyrazy
ekspresywne czyli wyrażające emocje,
-odmiany zawodowe występują w różnych grupach zawodowych, np.
lekarzy, prawników. Cechy: profesjonalizmy czyli specjalistyczne
słownictwo, do którego należą terminy naukowe czyli nazwy oficjalne
znajdujące się w książkach oraz nazwy potoczne używane podczas
pracy, ale nie ma ich w książkach, np. język lekarzy: profesjonalizmybakterie, a nazwy potoczne to robaki zamiast bakterie.
3. Ćwiczenie 2, str. 160.

