
Polszczyzna niejedno ma 
imię. Terytorialne, zawodowe 
i środowiskowe odmiany 
współczesnego języka 
polskiego





Odmiany języka

Język polski jest wewnętrznie zróżnicowany, co oznacza, 

że możemy wyodrębnić jego różne odmiany. 

Podstawową odmianą jest język ogólny, zwany też 

ogólnopolskim lub ogólną odmianą polszczyzny, która 

ma charakter uniwersalny i powinna być znana 

wszystkim osobom mówiącym po polsku. Poszczególne 

odmiany wyróżnia się natomiast ze względu na rozmaite 

kryteria.



1. Kanał komunikacyjny 
2. Terytorium 
3. Przynależność do grup 

środowiskowych 
4. Style funkcjonalne

Najważniejsze kryteria 
odmiany polszczyzny:



1. Kanał komunikacyjny – odmiana mówiona (ustna) i 
pisana. Każda z nich może być realizowana w 
wariancie starannym i swobodnym.

2. Terytorium – dialekty, gwary i odmiany regionalne.
3. Przynależność do grup środowiskowych – 

socjolekty, profesjolekty, slangi (żargony).



1. Style funkcjonalne – sposoby kształtowania wypowiedzi uzależnione od 

sytuacji komunikacyjnej. Różnią się przede wszystkim cechami gramatycznymi 

(np. budową zdań) i  doborem słownictwa. Najczęściej wyróżnia się styl 

potoczny, artystyczny, urzędowy (kancelaryjny, administracyjny) i naukowy. 

Często też wspomina się o innych stylach: publicystycznym, religijnym, 

biblijnym, retorycznym i popularnonaukowym. Ponadto style tekstów można 

podzielić na oficjalne (formalne) i nieoficjalne (nieformalne).



Przeciętny Polak, znający swój język ojczysty, 

potrafi posługiwać się jego kilkoma odmianami. 

Wybór konkretnej z nich zależy od tematu, 

sytuacji, okoliczności komunikacji, cech odbiorcy 

i relacji łączących go z nadawcą. Inaczej 

mówiąc: naszą komunikacją rządzi zasada 

stosowności, znana już od czasów starożytnych 

jako zasada decorum.



Dialekty i regionalizmy

Odmiany terytorialne języka polskiego to przede wszystkim dialekty 

i gwary, czyli warianty polszczyzny charakterystyczne dla mieszkańców 

wsi. 

Dialekt to język ludności wiejskiej obejmujący duży obszar kraju – cały 

region. Na terenie Polski można wskazać pięć dialektów: wielkopolski, 

małopolski, mazowiecki, śląski i kaszubski. Są też takie regiony, 

w  których nie dominuje żaden z wymienionych dialektów, np. terytoria 

na zachodzie i północy Polski odzyskane po zakończeniu II wojny 

światowej. 





Warto dodać, że jeden z wymienionych dialektów – kaszubski - ma 

podwójny status: traktuje się go również jako odrębny język. Z prawnego 

punktu widzenia określany jest jako język regionalny. Według Głównego 

Urzędu Statystycznego posługuje się nim obecnie ponad 100 tysięcy 

osób. Języka kaszubskiego można uczyć się w kilkudziesięciu polskich 

szkołach, a od 2005 roku istnieje możliwość zdawania matury z tego 

języka. Po kaszubsku wydaje się książki, czasopisma, odprawia się msze 

święte, a w niektórych gminach na Pomorzu został on wprowadzony do 

urzędów jako język pomocniczy. Obecnie na Kaszubach można też 

spotkać tablice informacyjne w dwóch językach – polskim i  kaszubskim.



W obrębie jednego dialektu wyróżnia się kilka gwar. Pojęcia tego 

używa się w odniesieniu do języka mieszkańców kilku lub 

kilkunastu wsi (np. gwara jabłonkowska). Element językowy 

charakterystyczny dla danego dialektu i  odróżniający go od innych 

dialektów to dialektyzm, a cecha leksykalna lub gramatyczna 

typowa dla poszczególnych gwar to gwaryzm. Przykładem 

dialektyzmu, charakterystycznego dla Małopolski i Mazowsza, jest 

mazurzenie, czyli wymawianie głosek ż, sz, dż, cz, jako z, s, dz, c, 

np. zamiast żaba – zaba, szyja – syja, czapka – capka.



W odniesieniu do mowy ludności niewykształconej poszczególnych miast 

używa się natomiast terminu polszczyzna regionalna, która różni się od 

ogólnej regionalizmami. Można je usłyszeć w mowie mieszkańców 

Poznania, Warszawy, Krakowa, miast Śląska czy Polski wschodniej. 

Przykładowo: mieszkańcy Krakowa używają zwrotu wyjść na pole zamiast 

ogólnopolskiego wyjść na dwór, a w Warszawie na targowisku można 

usłyszeć Masz pan dyszkie?, co oznacza Czy ma pan dziesięć złotych?. 

Różnice regionalne przed II wojną światową były też bardzo wyraźne w 

mowie mieszkańców Wilna i Lwowa – miast usytuowanych wówczas na 

wschodnich kresach Rzeczypospolitej.



Wszelkie odmiany terytorialne różnią się od języka ogólnego 

przede wszystkim słownictwem i fonetyką (wymową), 

w mniejszym stopniu odmianą wyrazów oraz budową zdań

 i  sposobami tworzenia nowych wyrazów (słowotwórstwem). 

Terytorialne odrębności językowe są jednak coraz słabsze 

z powodu migracji ludności oraz wpływu mediów.

Bardzo proszę o zapoznanie się z notatką, przypisanie jej do 

zeszytu (można też wydrukować i wkleić). Po świętach 

napiszecie kartkówkę:) Pozdrawiam serdecznie Katarzyna 

Jastrzębska


