
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI – 02.06.2020 R. – 1 TG B 

 

NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 

 
 

http://rjr.lavoros.pl/


Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek 

słowa neutralne i wartościujące – umiejętność ich rozpoznawania; odróżnianie słownictwa neutralnego od 

zabarwionego emocjonalnie, parafraza 

Znajomość lektur obowiązkowych: wybrane wiersze następujących poetów: Jan Andrzej Morsztyn 

Temat: Słowa neutralne i wartościujące 
 

1. Zacznij od zapoznania się ze wstępem teoretycznym dotyczącym omawianego tematu - s. 207  

w podręczniku. Część ta poświęcona jest nacechowaniu emocjonalnemu wyrazów. Zwróć uwagę na 

to, jak wyrażać emocje i oceny w języku, ekspresywizmy, słowa emocjonalnie neutralne oraz słowa 

emocjonalnie nacechowane. 

2. Teraz przeczytaj wiersz Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Niestatek”, znajdziesz go na str. 208  

w podręczniku. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na wyjaśnienia do tekstu, a także, by w razie 

konieczności, tekst przeczytać kilkakrotnie. 

3. Wypisz z wiersza wszystkie elementy twarzy opisywanej kobiety. Każdemu z nich przyporządkuj po 

dwa określenia użyte przez poetę. Zapisz te zestawienia w postaci równań (ze znakiem =). 

4. Które określenia z wiersza są nacechowane pozytywnie, a które negatywnie? Które z nich straciły 

wartościujący charakter i obecnie są emocjonalnie neutralne? 

5. Podaj trzy synonimy wyrazu twarz:  

a) neutralny emocjonalnie,  

b) wartościujący pozytywnie,  

c) wartościujący negatywnie 

6. Czy ludzie kulturalni mogą używać słów wartościujących? A jeśli tak — jakimi zasadami powinni się 

przy tym kierować?  

7. Sparafrazuj wiersz Morsztyna. Dawne wyrazy zastąp słowami współczesnymi. Zastosuj koncept 

poety, tzn. w pierwszej części tekstu użyj wyrazów wartościujących pozytywnie, a w części drugiej — 

nacechowanych negatywie.  

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 
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