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1. Zaznacz teksty, które mają charakter oficjalny. Przekształć wypowiedzi potoczne 
na formę dopuszczalną w przedstawionej sytuacji.

2. Kto jest tak nazywany? Sprawdź w słowniku języka polskiego, co oznaczają po-
niższe kolokwializmy*. Zanotuj, które mają charakter żartobliwy (+), a które pogard-
liwy lub lekceważący (–).  

chłystek –    

fagas –   

goguś –   

kajtek –   

szantrapa –   

koza –   

mimoza –   

podlotek –   

* kolokwializm – 
sformułowanie stosowane 
wyłącznie w języku 
potocznym.

Wysoki Sądzie, 
wnoszę o najwyższy 
wymiar kary.

Proszę się 
uspokoić. 

Siedź cicho, bo 
posiedzisz w kiciu 
przez pięć lat!

Ja nie mogę… Przecież 
to nie ja podpyliłem 
towar. Wsypali mnie!

Pani mecenas, proszę 
przywołać oskarżonego  
do porządku.
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● chabazie ● bryka ● manele

3. Wklej rysunki z wkładki nr 11 w odpowiednie miejsca.

WKLEJ WKLEJ WKLEJ

4. Połącz określenia o charakterze oficjalnym z potocznymi synonimami.

5. Napisz, w jakiej sytuacji mogłyby być wygłoszone poniższe kwestie.

Z prawdziwą przyjemnością 
witamy Jego Magnificencję 
Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego.

  
 

  
 

  
 

  
 

Przepraszam, czy 
nie będzie państwu 
przeszkadzać, jak otworzę 
okno?

bez pełnego zaangażowania

bezbłędnie, doskonale

powierzchownie, niedokładnie

uroczyście, okazale

w pośpiechu, chaotycznie

właśnie tak, w taki sposób

Proszę przyjąć 
kondolencje.

Bardzo nam przykro, 
ale zrobiliśmy wszystko, 
co w naszej mocy. 

na blachę 

na łapu-capu

na pół gwizdka

w ten deseń

z grubsza

z pompą  
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6. Uzupełnij tabelę wyrazami bliskoznacznymi  z ramki.

belfer ● buda ● lufa ● ocena niedostateczna ● placówka edukacyjna 
● uczniak ● wychowanek ● pedagog

Słownictwo oficjalne Słownictwo potoczne 

szkoła

nauczyciel

uczeń

dwója

7. Przekształć wypowiedzi potoczne na formę nieoficjalną, ale bardziej staranną.

● Ale patelnia!  

● No to siema!  

● Do kitu z taką robotą…   

● Miej na niego oko.  

● Pilnuj swojego nosa!  

8. Napisz, jak mogłyby brzmieć poniższe kwestie wypowiedziane w sytuacji nieofi-
cjalnej.

Uprzejmie proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

Przyjętą w polszczyźnie formą zwracania 
się do nieznajomych dorosłych jest 
używanie rzeczowników: pan, pani.

 

 

Pański syn nadużył mojego zaufania!

 

Należy uwzględnić stanowisko strony 
przeciwnej.

 

 


