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Temat: O aktach mowy i funkcjach wypowiedzi. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Funkcja wypowiedzi – pewien cel wypowiedzi, który zakłada sobie jej 

nadawca. 

Rodzaje funkcji, jakie mogą występować w wypowiedzi: 

• informatywna 

• ekspresywna 

• impresywna 

• poetycka 

• metajęzykowa 

• fatyczna 

Wypowiedzi pełnią zazwyczaj kilka funkcji, ale jedna z nich jest 

wyraźniejsza od pozostałych. 



 

Funkcja informatywna 

Funkcja informatywna służy przekazywaniu informacji. 

 Nadawca skupia uwagę na przekazywanej treści. 

 Nadawca nie komplikuje formy wypowiedzi ani użytego języka. 

 Słownictwo neutralne. 

 Brak emocji. 

 Dominują zdania oznajmujące. 

 Słownictwo specjalistyczne. 

Funkcja informatywna jest charakterystyczna dla: 

 codziennych wypowiedzi, w których przekazujemy neutralne informacje, 

 ogłoszeń, zawiadomień, 

 tekstów naukowych lub popularnonaukowych, np. podręczniki, 

encyklopedie, 

 artykułów prasowych, 

 serwisów informacyjnych. 

 

Funkcja ekspresywna 

Funkcja ekspresywna pojawia się w wypowiedziach, w których nadawcy 

zależy przede wszystkim na przekazaniu emocji. 

 Wyrazy nacechowane emocjonalnie (zdrobnienia, zgrubienia). 

 Słownictwo wartościujące i oceniające. 

 Wykrzykniki, np. och, ach, oj. 

 Zdania wykrzyknikowe. 

 Niedopowiedzenia oznaczone wielokropkiem. 

 Apostrofy. 

 Pytania retoryczne, np. Żartujesz sobie? 

 Czasowniki użyte w 1 os. lp. wyrażające emocje, np. kocham, nienawidzę. 

 Zaimki ujawniające nadawcę, np. moje, ja. 

 W języku mówionym – gestykulacja, mimika, ton. 

Funkcja ekspresywna jest charakterystyczna dla: 

 wypowiedzi codziennych wyrażających zachwyt, oburzenie, 

 pamiętników, listów, dzienników, blogów, 



 przemówień, 

 niektórych tekstów publicystycznych – recenzji, reportażu, 

 osobista poezja. 

 

Funkcja impresywna 

Funkcja impresywna występuje w wypowiedziach, którymi nadawca chce 

wywołać w odbiorcy reakcję – przekonać, nakłonić go do czegoś, poprosić o 

coś. 

 Zdania rozkazujące i pytające. 

 Czasowniki w trybie rozkazującym. 

 Bezokoliczniki. 

 Czasownik musieć. 

 Wyrazy w funkcji czasownika: trzeba, należy, powinno. 

 Bezpośrednie zwroty do odbiorcy. 

Funkcja impresywna jest charakterystyczna dla: 

 codziennych sytuacji, w których kogoś o coś prosimy, udzielamy komuś 

rady, wydajemy rozkaz, 

 komend wojskowych, poleceń służbowych, 

 regulaminów, ustaw, 

 instrukcji, 

 sloganów reklamowych, 

 haseł politycznych, 

 przemówień, apeli i kazań. 

Funkcja poetycka 

Funkcja poetycka dominuje w wypowiedziach, w których ważny jest sam 

komunikat – jego forma, użyte środki językowe. 

  Ważny jest dobór słów, ich brzmienie. 

  Budowa utworu. 

  Środki stylistyczne. 

  Neologizmy. 

  Nietypowe zestawienia wyrazów. 

  Przekształcanie związków frazeologicznych. 

Funkcja poetycka jest charakterystyczna dla: 



  utworów literackich, których budowę się analizuje – prozy, liryki, 

dramatu, 

  tekstów retorycznych ze względu na przemyślany dobór środków 

językowych, 

  przysłów, żartów, 

  sloganów reklamowych, haseł politycznych, 

  języka codziennych wypowiedzi, w których używamy metafor, np. Idę 

na chatę. 

Funkcja metajęzykowa 

Funkcja metajęzykowa pojawia się tam, gdzie nadawca koncentruje się 

na opisie języka. 

 Specjalistyczne terminy z nauki o języku. 

 Neutralne słownictwo. 

Funkcja metajęzykowa jest charakterystyczna dla: 

 pytań o znaczenie wyrazu lub terminu, np. Co to jest „przymiotnik”? 

 definicji słownikowych, 

 tekstów naukowych dotyczących gramatyki, języka. 

Funkcja fatyczna 

Funkcja fatyczna służy nawiązaniu, podtrzymaniu lub zakończeniu 

kontaktu z odbiorcą wypowiedzi. Chodzi o upewnienie się, że pomiędzy 

nadawcą a odbiorcą nic nie zakłóca komunikacji. 

 Zwroty do odbiorcy, np. Aniu, słyszysz? 

 Wykrzyknienia, np. Hej, Marku! 

 Pytania, np. Co u Ciebie? 

 Wykrzykniki, np. hej, halo, uhm. 

 Partykuły, np. no, tak. 

Funkcja fatyczna jest charakterystyczna dla: 

 powitań i pożegnań, 

 pozdrowień, 

 wypowiedzi podtrzymujące kontakt podczas rozmowy, 

 pytań sprawdzających, czy odbiorca rozumie przekaz. 
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Ćwiczenia 

1. Jaka funkcja wypowiedzi dominuje w następujących gatunkach i formach?  

Wypełnij tabelę. 

 

komplement, wyrazy współczucia, streszczenie, sprawozdanie, życzenia 

imieninowe, ulotka reklamowa, CV, list motywacyjny, wizytówka 

 

 

Funkcja informacyjna 

 

 

 

Funkcja impresywna 

 

 

 

Funkcja ekspresywna 

 

 

 

 

2. Określ, jaka funkcja dominuje w każdym z poniższych tekstów: 
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