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Mowa niezaleǏna
i zaleǏna
1. Podany fragment Lalki przygotuj do przeczytania z podziaųem na role. W tym celu
Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których
pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i ukłoniwszy hrabinie, położył swój rulon
imperiałów. […]
Hrabina odłożyła książkę.
– Witam cię, panie Wokulski – rzekła. – Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz, i powiem
ci, że nawet było mi trochę przykro.
– Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota – odezwała się po angielsku
panna Izabela.
Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy,
przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku.
– Proszę cię, panie Wokulski – rzekła prędko – siądź tu na chwilę, bo delegowany nas
opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu, dla zawstydzenia tych panów,
którzy wolą wydawać pieniądze na szampana…
– Ależ niech się ciocia uspokoi – wtrąciła panna Izabela po angielsku. – On z pewnością
nie rozumie…
Tym razem i Wokulski zarumienił się.
– Proszę cię, Belu – rzekła hrabina tonem uroczystym – pan Wokulski… który tak hojną
ofiarę złożył na naszą ochronę…
– Słyszałam – odpowiedziała panna Izabela po polsku, na znak powitania przymykając
powieki.
– Pani hrabina – rzekł trochę żartobliwie Wokulski – chce mnie pozbawić zasługi w życiu
przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku.
– Domyślałam się tego – szepnęła panna Izabela po angielsku.
Hrabina mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej
siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka.
– Możesz, panie Wokulski – rzekła z gorączkowym pośpiechem – możesz łatwo zdobyć
zasługę w życiu przyszłym, choćby… przebaczając urazy…
– Zawsze je przebaczam – odparł nieco zdziwiony.
– Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze – ciągnęła hrabina. – Jestem stara kobieta i twoja
przyjaciółka, panie Wokulski – dodała z naciskiem – więc zrobisz mi pewne ustępstwo…
– Czekam na rozkazy pani.
– Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich… urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu…
– Za cóż to? … – nagle odezwała się panna Izabela.
– Nie wiem – rzekła hrabina. – Podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych,
czy coś w tym guście… […]
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zaznacz tekst narratora i ustal, ile osób bierze udziaų w rozmowie. Nastħpnie wspólnie z kolegami i koleǏankami wybierz aktorów i odczytajcie tekst gųoƑno w klasie.
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– Nie o przekonania chodziło, pani hrabino – odezwał się – ale o nietaktowne uwagi
o osobach, które odwiedzają nasz magazyn.
– Może te osoby same postępują nietaktownie – wtrąciła panna Izabela.
– Im wolno, one za to płacą – odpowiedział spokojnie Wokulski. – Nam nie.
B. Prus, Lalka
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Tekst powieƑci jest zapisany w mowie niezaleǏnej. Zastanów siħ dlaczego. Swoje
spostrzeǏenia zapisz we wniosku.
Mowy niezaleǏnej uǏywamy wtedy, gdy

2. Zaobserwuj, jak zapisano tekst z đwiczenia 1. Jakich zasad interpunkcyjnych i ortograficznych naleǏy przestrzegađ, gdy do pracy pisemnej wprowadzamy dialog?

3. Uzupeųnij brakujČce znaki interpunkcyjne w podanym tekƑcie.
Hrabia kiwnąwszy głową rzekł poważnym tonem
Tak to na świecie wszystko los zwykł kończyć dzwonem.
Rachunki myśli wielkiej, plany wyobraźni,
Zabawki niewinności, uciechy przyjaźni,
Wylania się serc czułych! Gdy spiż z dala ryknie,
Wszystko miesza się, zrywa, mąci się i niknie!
Tu obróciwszy czuły wzrok ku Telimenie
Cóż zostanie? A ona mu rzekła Wspomnienie
I chcąc Hrabiego nieco ułagodzić smutek
Podała mu urwany kwiatek niezabudek.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

4. Zamieŷ mowħ niezaleǏnČ na zaleǏnČ.
A. DziƑ radio podaųo wiadomoƑđ: „Do Polski przyjedzie w tym roku prezydent
Stanów Zjednoczonych”.
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B. Nauczyciel poprosių uczniów: „Ustawcie krzesųa w sali gimnastycznej”.

C. Marek zapytaų: ,,Jak dųugo bħdziecie w górach?”.
D. Przewodnik upominaų: ,,Nie wchodǍcie za barierkħ!”.
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5. Zamieŷ mowħ zaleǏnČ na niezaleǏnČ.
A. Magda pytaųa koleǏanek, która z nich umie szyđ.
B. Ojciec polecių synom, Ǐeby umyli okna.
C. Dowódca rozkazaų Ǐoųnierzom, Ǐeby ustawili siħ w szeregu.
D. Ewa powiedziaųa, Ǐe nie lubi nosiđ okularów i Ǐe woli soczewki.

6. Uzupeųnij dialog czasownikami wybranymi spoƑród podanych.
rzecഩ•ഩzawoųađഩ•ഩodrzecഩ•ഩwykrzyknČđഩ•ഩodburknČđഩ•
ഩprosiđഩ•ഩwahađ siħഩ•ഩbųagađഩ•ഩpytađഩ•ഩnalegađഩ•ഩmarudziđഩ•
ഩupierađ siħഩ•ഩwestchnČđഩ•ഩprzerwađഩ•ഩzaprzeczyđ
Gdy Oliver przebywał już cztery tygodnie w domu przedsiębiorcy pogrzebowego, pan
Sowerberry, udawszy się pewnego dnia ze swoją szanowną małżonką na kolację, rzekł
do niej, rzucając uprzednio kilka pokornych spojrzeń:
– Kochana żono… […]
– Co takiego? –
– Nic, moja kochana, nic –

opryskliwie.
pan Sowerberry.

– Jakież z ciebie głupie zwierzę! –

szanowna małżonka.

– Bynajmniej, moja kochana –
pan Sowerberry uniżenie. –
Sądziłem, że nie chcesz mnie słuchać, moja droga. A chciałem ci tylko powiedzieć…
– Tylko mi nie mów tego, co chciałbyś powiedzieć –
Sowerberry. […]

pani

– Chciałem z tobą pomówić o tym małym, o Oliwerze Twiście, moja droga –
pan Sowerberry. – Chłopiec miło i dobrze wygląda, moja
kochana.
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– Musi dobrze wyglądać, przecież je za czterech –

pani Sowerberry.

– Na jego twarzy maluje się taki smutek –
dalej przedsiębiorca –
że wzbudza zainteresowanie. Sądzę, że byłby z niego doskonały żałobnik pogrzebowy,
moja kochana…
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Ch. Dickens, Oliwer Twist. Opracowanie na podstawie
edycji Wydawnictwa Gutenberga Barbara Mirowska.
Wyd. _wiat KsiČǏki, 2005, s. 50–51

7. Przyjrzyj siħ reprodukcjom. Jak myƑlisz, o czym rozmawiajČ przedstawione na nich
osoby? Zapisz kaǏdČ rozmowħ w mowie niezaleǏnej.

William Hogarth,
Rozmowa w parku (fragment), 1746–47

Giovanni Battista Piazzetta,
Rebeka przy studni (fragment), ok. 1740
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8. UųóǏ dialog Powrót ojca z wywiadówki. Wykorzystaj co najmniej piħđ czasowników z ramki. Pamiħtaj o poprawnej interpunkcji w mowie niezaleǏnej.
rzecഩ•ഩzawoųađഩ•ഩodrzecഩ•ഩjħknČđഩ•ഩszepnČđഩ•ഩbroniđ siħഩ•
ഩmruknČđഩ•ഩwykrzyknČđഩ•ഩodburknČđഩ•ഩprosiđഩ•ഩwahađ siħഩ•
ഩbųagađഩ•ഩpytađഩ•ഩnalegađഩ•ഩmarudziđഩ•ഩupierađ siħഩ•ഩwestchnČđ

Caravaggio, WróǏČca Cyganka, 1594
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9. Zapisz w mowie zaleǏnej, o czym rozmawiajČ osoby przedstawione na obrazie.

