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Język polski 

klasa 8a,8c 

 

Temat: Mody językowe i ich wpływ na język, jakim mówimy. 
 

Cele: 
 mam świadomość istnienia mód językowych i ich wpływu na język, 

 wskazuję wyrazy modne w wypowiedziach własnych i innych osób, 

 staram się ograniczać w swoich wypowiedziach wyrazy i wyrażenia modne, 

 mam  świadomość zagrożeń, jakie mody językowe mogą stanowić dla zasobów języka. 

 

To już ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Przeczytajcie poniższe tekst. Dowiecie się, co to 

jest moda językowa i jaki ma wpływ na nasz język.   

 

Język jest tworem żywym - jedne wyrazy wychodzą z użycia, na ich miejsce 

pojawiają się nowe. Istnieje w języku także zjawisko mody na pewne 

wyrażenia, słowa, frazeologizmy. Modne mogą być zapożyczenia, cytaty, 

konstrukcje gramatyczne, nawet sposoby wymawiania. Prowadzi to do 

nadmiernego posługiwania się określonymi wyrazami, a w efekcie do błędów 

językowych lub stylistycznych.  

Współcześnie często modne wyrazy są zapożyczeniami z języka angielskiego, 

np. terminologia komputerowa, motoryzacyjna, sportowa czy nazwy stanowisk 

w firmach. 

 

Ogólna dostępność i powszechność radia, telewizji i Internetu sprzyja 

rozprzestrzenianiu się określonych wyrazów czy frazeologizmów. Chęć 

naśladowania ludzi będących „na topie”, bycia „trendy” powoduje, że często 

nieświadomie mówimy tak, jak osoby znane z mediów: celebryci, aktorzy, 

piosenkarze, sportowcy czy jurorzy popularnych programów rozrywkowych. 

Posługując się na co dzień modnymi wyrazami, sami przyczyniamy 

się do ich spopularyzowania, jednocześnie nie zwracamy uwagi, że ubożeje 

nasz zasób słownikowy, posługujemy się ciągle tymi samymi słowami. 

Przykładami takich modnych, lecz nie zawsze poprawnych językowo 

frazeologizmów, są: w tym temacie, mieć miejsce, w ciemno, nie ma sprawy, co 

jest grane, mieć z głowy. Jako modne i często nadużywane wyrazy można 

wymienić m. in. fajny, super, mini, odlotowy, wypasiony, zajawka, masakra, 

atmosfera, klimat, szałowy, totalny, dokładnie, makabryczny, sorry/sorki. 

Modne jest też nadużywanie zdrobnień, np. zapraszam na herbatkę, kawkę, 

polecam świeże masełko i kefirek w promocji, a także niestety wulgaryzmów 

i brutalizmów (nawet w oficjalnych sytuacjach), np. nie wygrywa się 

w sportowej walce z przeciwnikiem, tylko się go miażdży. Przykłady brutalizacji 

języka widać wyraźnie w internetowym hejcie. Ciągły rozwój technologiczny 

i powszechność mediów zawsze będą miały wpływ na modyfikacje zachodzące 

w języku i zapewne unikniemy kolejnych mód językowych. Szczególnie podatni 



na to zjawisko są ludzie młodzi, warto więc pamiętać jedną z wypowiedzi prof. 

Jana Miodka na ten temat:  
 

 
 

 

 

Życzę Wam słonecznych wakacji  

i  

powodzenia w szkole średniej! 

 

Do zobaczenia ;) 


