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ZróǏnicowanie
stylistyczne polszczyzny
1. Przeczytaj fragment felietonu Bolesųawa Prusa, a nastħpnie wykonaj polecenia.
Wiadomo, że w roku 1889 ma odbyć się wystawa powszechna w Paryżu. Celem zaś
zwabienia największej ilości widzów, których już przestały zaciekawiać zwykłe wystawy,
Francuzi wymyślili szczególnego rodzaju przynętę, mianowicie wieżę – aż na 300 metrów
wysoką.
Wieża będzie zbudowana ze sztab żelaznych w taki mniej więcej sposób, jak
kratowe mosty na Wiśle. Będzie też najwyższym budynkiem, jaki kiedykolwiek dźwignęła
ludzka ręka. Cud świata – olbrzymie piramidy egipskie wyglądać mają obok niej jak
stado cieląt obok słonia.
Dosyć powiedzieć, że gdyby owa wieża, po wybudowaniu jej w Paryżu, przewróciła
się w Warszawie, zajęłaby prawie całą długość Saskiego Placu od ulicy Wierzbowej do
Królewskiej, a może i dalej.
Dbała o zadowolenie czytelników redakcja uprosiła swego naczelnego korespondenta w Paryżu, ażeby nadesłał bliższe szczegóły dotyczące 300-metrowej wieży. Wieży
jeszcze nie ma, nawet fundamentów pod nią nie wykopano i w ogóle na pewno nie
wiadomo, czy kiedykolwiek będzie na świecie. Niemniej jednak nasz naczelny
korespondent rozesłał swoich oficjalistów po całym Paryżu, z surowym rozkazem, ażeby
300-metrową wieżę koniecznie znaleźli, a przynajmniej ażeby dokładnie opisali wszystko,
co z niej widać.

A. PodkreƑl sformuųowania, które charakteryzujČ styl przytoczonego fragmentu.
oficjalnyഩ•ഩpatetycznyഩ•ഩswobodnyഩ•ഩzwiħzųyഩ•ഩbarwnyഩ•ഩ
przeznaczony dla przeciħtnego czytelnikaഩ•ഩzawierajČcy ocenħഩ•ഩ
zawierajČcy tylko fakty
B. Zanotuj w tabeli przykųady Ƒrodków jħzykowych zastosowanych przez Prusa.
_rodki jħzykowe

wyraǏenia potoczne

Cytaty
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_rodki jħzykowe

Cytaty
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ironia

porównanie

C. Wypisz z tekstu dwa fakty i dwie opinie.
Fakty:

•
•
Opinie:

•
•
D. Jak myƑlisz, jakie jest stanowisko autora wzglħdem pomysųu wybudowania
wieǏy Eiffla?

E. Jakim stylem posųuguje siħ Prus? Co o tym Ƒwiadczy?

F. Jaki efekt osiČgnČų pisarz dziħki zastosowaniu sųownictwa potocznego i ironii?

Sųownictwo

91

2. Przeczytaj poniǏszy tekst naukowy, a nastħpnie wykonaj polecenia.

Na podstawie Nowej encyklopedii powszechnej PWN, Warszawa 2004.

A. Zaznacz zdanie prawdziwe.

• Podany tekst zawiera tylko fakty.
• Podany tekst zawiera tylko opinie.
• Podany tekst zawiera fakty i opinie.
B. Wypisz z tekstu piħđ terminów naukowych.

C. PodkreƑl w tekƑcie zdanie wielokrotnie zųoǏone.

3. Przeczytaj fragment, a nastħpnie wykonaj polecenia.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
Jak do tańca stojące panny i młodzieńce
Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona
Wysmukłością kibici i barwy powabem:
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem.
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki,
Patrzą siedząc w milczeniu: tu sędziwe buki,
Tam matrony topole i mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty,
Wspiera się, jak na grobów połamanych słupach,
Na dębów, przodków swoich, skamieniałych trupach.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
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Współrzędne geograficzne – współrzędne określające położenie punktów na powierzchni
kuli reprezentującej Ziemię; są nimi: d ł u g o ś ć g e o g r a f i c z n a λ – kąt […] zawarty
między półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt i półpłaszczyzną
południka zerowego (przechodzącego przez dawne obserwatorium astr. Greenwich),
liczony w kierunku wsch. (długość geogr. wsch.) lub zach. (długość geogr. zach.);
szerokość geograficzna φ – kąt […] zawarty między kierunkiem normalnej (prostej
prostop.) do powierzchni Ziemi w danym punkcie a płaszczyzną równika ziemskiego.
Układ w.g. tworzy tzw. s i a t k ę g e o g r a f i c z n ą składającą się z południków
i równoleżników.
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A. Wypeųnij tabelħ.
_rodek stylistyczny

Przykųad z tekstu
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personifikacja

epitet

porównanie

metafora

przerzutnia

rym

B. Jakie inne cechy stylu artystycznego sČ widoczne we fragmencie Pana Tadeusza?

C. Zastanów siħ i napisz, dlaczego Mickiewicz w ten sposób opisaų polski las.
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4. W podanym fragmencie znajdǍ cechy stylu naukowego i potocznego. Wypeųnij
tabelħ przykųadami z tekstu.

M. Musierowicz, Opium w rosole

Styl potoczny (przykųady)

sųownictwo

zwiČzki
frazeologiczne

konstrukcje
skųadniowe

Styl naukowy (przykųady)
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Na ogół, oczywiście, preferowała inne zgoła, nowocześniejsze metody wychowawcze.
Kazania to mógł sobie prawić za jej czasów stary polonista Dmuchawiec, były wychowawca
Ewy, typowy belfer bez pojęcia o psychologii. Ona, Ewa, była pedagogiem ambitnym
i pełnym świeżych pomysłów. W tej swojej IB […] stosowała własnego pomysłu ćwiczenia
z autoanalizy. „Dlaczego napisałem źle klasówkę z matematyki – uzasadnić” – brzmiał
na przykład temat takiego ćwiczenia i pani Jedwabińskiej nie zrażały początkowe
niepowodzenia w postaci idiotycznych wypowiedzi: „Bo nic nie umiałem”. Z ufnością
ciągnęła swą pracę dalej, rozszerzając badania z trudności w nauce na sferę zachowania
i kultury osobistej. „W czasie przerwy pchnąłem koleżankę na gablotkę z gazetką.
Zanalizuję motywy mego postępowania” brzmiał temat ćwiczenia z autoanalizy zadanego
ostatnio uczniowi Lelujce. Niestety, klasa IB nadal nie dorastała do stawianych jej
wymagań. DALEKO POSUNIĘTY INFANTYLIZM – notowała pani Jedwabińska
w swym zeszyciku, zapisując też z niechęcią bliską zgrozy odpowiedź (jakże
charakterystyczną!) ucznia Lelujki na powyższy temat: „Nic nie mam do gablotki, a już
zwłaszcza do gazetki. Ale czemu ta Baśka tak kuprem rzuca?”. Pamiętała do dziś ten ryk
śmiechu, jaki wywołała w klasie, odczytując odpowiedź Lelujki.
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5. Na podstawie podanego opisu zredaguj teksty w czterech róǏnych stylach.
Kwiaty w ogrodzie pięknie zakwitły, prawdopodobnie dlatego, że dużo padało i było
ciepło. Przyjemnie jest siedzieć wśród zieleni z ulubioną książką w ręku. Można się opalać,
podziwiać motyle albo po prostu oddać się słodkiemu lenistwu.
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Styl artystyczny:

Styl naukowy:

Styl urzħdowy:

Styl publicystyczny:

