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Odmiany Ƒrodowiskowe
jħzyka nadawcy
1. Porównaj wypowiedzi w parach A i B, C i D. Nastħpnie napisz, w czym te wypoA.
Garzędz, 1.01.2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w związku z przeprowadzonym postępowaniem w postaci zapytania ofertowego
o cenę usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynku przy ulicy Miłej 3
w Garzędzu, informuje się, że wybrano ofertę, którą złożyła firma:
ALBA
ul. Piotrkowska 5
00-444 Garzędz.
Uzasadnienie
Wybrana oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych
w zapytaniu ofertowym spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
Cena wybranej oferty wynosi: od dnia 11.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
wykonywania zamówienia 832,66 zł brutto; za 1 miesiąc wykonywania zamówienia 1 299,00 zł brutto; za całość wykonywania zamówienia 13 917,42
zł brutto.
Wójt Gminy Garzędz
/-/ Jan Zduński

B.
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wiedzi sČ do siebie podobne, a czym siħ róǏniČ. Uwzglħdnij wszystkie elementy
aktu komunikacji. Z czego wynikajČ zauwaǏone przez Ciebie róǏnice?
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Wypowiedzi A i B:

2. Przeredaguj podane zdania – wyrazy modne w jħzyku mųodzieǏowym zastČp ich
odpowiednikami z polszczyzny ogólnej.
A. Wbijħ do ciebie po poųudniu.
B. Nie mam hajsu, nie mogħ iƑđ do kina.
C. Ale ciacho!
D. Wczorajszy sprawdzian z matmy to byųa totalna masakra!
E. Wszyscy mieli z tego bekħ.

Na podstawie wųasnych doƑwiadczeŷ powiedz, czy te wyrazy sČ jeszcze uǏywane
przez mųodzieǏ. JeƑli nie znasz tych sųów, wejdǍ na stronħ internetowČ sųownika
jħzyka polskiego (http://sjp.pwn.pl/ciekawostki/mlodziezowe-slowo-roku;
199794.html), gdzie znajdziesz ich objaƑnienia oraz wyniki plebiscytu na mųodzieǏowe sųowo roku, zorganizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2016 roku.
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Wypowiedzi C i D:
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3. Opisz cechy charakterystyczne jħzyka uǏytego przez nadawców obu wypowiedzi.
Na tej podstawie okreƑl, kim sČ i jakimi odmianami jħzyka siħ posųuǏyli.
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A. Wczoraj widziaųam Ƒliczniutkiego, maųego, kudųatego pieska. Miaų sųodki
pyszczek z wielkim czarnym noskiem i bųyszczČcymi oczkami ledwo
widocznymi spod dųugiej, biaųej sierƑci. Byų taki nieporadny, a jednoczeƑnie
zainteresowany wszystkim, co byųo dookoųa. Biegaų, podskakiwaų, wČchaų
i chciaų siħ bawiđ. Fajnie by byųo mieđ takiego psiaka.

B. arųo nadzwyczajnie. Karety i fulle pchaųy siħ w ųapħ, podczas gdy moi
partnerzy dostawali do rħki lub dokupywali same Ƒmieci. Tego popoųudnia
zarobiųem trzysta patyków z hakiem, a nazajutrz jeszcze wiħcej i… rozbyczyųem
siħ na caųego. ZaczČųem zagrywađ coraz bardziej bezczelnie i ryzykownie
podbijaųem stawki. W banku piħtrzyų siħ ųadny stosik setek. I wtedy coƑ siħ
z moim szczħƑciem pokrħciųo. Przegraųem wszystko. eby siħ odegrađ, zaczČųem
ordynarnie blefowađ. Rzecz jasna przegraųem, a moi przeciwnicy zrobili mnie
w konia. Spųukaųem siħ do ostatniej nitki i poprosiųem o kredyt. W rezultacie
pod koniec dnia winien im byųem okrČgųego melona z pestkami.

