
Temat: Język reklamy. 

1. Podaj definicję reklamy. Podaj rodzaje reklam. 

2. Czym jest slogan reklamowy i jakie powinien mieć cechy? 

Notatka: 

Jakie zabiegi językowe często pojawiają się w reklamach? 

Zwroty w 2. osobie oraz formy 
zaimka TY/ WY, często 
zakończone wykrzyknikiem 

 Jedziesz szybciej, niż myślisz. Zwolnij, szkoda życia! 
 Dla Ciebie – dla Rodziny  
 ...Rozkręca Twój dzień 
 Tak, jak lubisz 

Przymiotniki i przysłówki 
w stopniu wyższym i najwyższym 
lub wyrazy o podobnym znaczeniu 

 Najtaniej w mieście  
 Największe promocje w mieście  
 Totalna wyprzedaż 
 Okazyjna cena 

Wyrazy odwołujące się do takich 
skojarzeń, jak nowoczesność, 
luksus, świeżość, atrakcyjność, 
wyjątkowość 

nowoczesny produkt, supertechnologia, absolutnie 
nowy, wyjątkowa świeżość, ekologiczna żywność, 
przełomowa technologia, najlepsza myśl 
technologiczna, agresywny silnik, nowa generacja 
produktów  

Proste i bezpośrednie hasła 
i zwroty apelujące do odbiorcy – 
najczęściej pod postacią 
równoważników zdań lub trybu 
rozkazującego 

 Gdy mówisz „mniam”... 
 Twoje „wyborne” jest dla nas najważniejsze 

Pytania retoryczne Znajdziesz taniej? 

Metafory i wyrazy wieloznaczne 

 Tyle smaków, że można dostać kota (reklama 
karmy)  

 Podziel się swoim kawałeczkiem nieba (reklama 
ptasiego mleczka)  

 Życie ze smakiem (reklama przypraw) 

Zwroty porównawcze i hasła 
oparte na przeciwieństwie 

 Niskie ceny – szybka dostawa  
 Trochę dalej – dużo taniej  
 Na świeżość są patenty – trochę jabłka, trochę mięty 

Ciekawe przekształcenia znanych 
powiedzeń, zwrotów i cytatów 

 Nie rób sceny (robić scenę w języku potocznym 
oznacza: zachowywać się niegrzecznie, prowokacyjnie 
itp.)  

 Kto czyta, nie błądzi 

Gry językowe – np. 
przekształcenia słów, 
przekształcenia warstwy 
graficznej wyrazów (lub brzmienia 
słów) 

 Schłodzimy z cenami (reklama lodówek)  
 Prezent za jeden uśmiech (aluzja do tytułu 

filmu Podróż za jeden uśmiech) 

Rymowane hasła przypominające 
wierszyki, powiedzonka lub gry 
słowne 

 Kupujesz – zyskujesz  
 Pasta Kiwi – but ożywi 

 

3. Przeanalizuj poniższe zadanie z matury ustnej. Ułóż plan wypowiedzi. 

W jaki sposób język reklamy wpływa na postrzeganie świata? Rozważ problem, odwołując się do podanego 

fragmentu, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych  

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak Wykłady ze stylistyki 



 Teksty reklamowe kreują świat rzeczy. Towarzyszy temu uprzedmiotowienie człowieka połączone z 

przesunięciem wytwórcy na drugi plan. W świecie powołanym przez reklamy to właśnie rzeczy są źródłem 

powodzenia, gwarancją życiowego sukcesu. Slogany – np. LUX – narodziny piękna, Mars – smak lekkości – dają 

możliwość utożsamienia rzeczy z przypisywanymi im cechami. Upodmiotowienie rzeczy odbywa się przede 

wszystkim przez przypisanie produktom cech typowo ludzkich, np. inteligencji, silnej osobowości, sprytu, 

Przedmiot poddany w ten sposób antropomorfizacji, ukazany jest jako przyjaciel człowieka. Język reklamy 

wprowadza Polaków w świat wartości, jednak zredukowany do sfery wartości utylitarnych, użytkowych (np. 

korzystny, komfortowy, bezpieczny, wydajny, luksusowy, nowoczesny, ekspresowy, skuteczny, 

natychmiastowy), w mniejszym stopniu hedonistycznych (miły, łatwy, przyjemny) oraz witalnych (zdrowy, 

ożywczy, odmładzający). Nie ma w nim miejsca na wartości transcendentne (odnoszące się do życia 

duchowego) i poznawcze. Szczególnie pośród wartości utylitarnych promowane są: oczywistość, łatwość, 

bezproblemowość (Po prostu piękne włosy). Nie bez znaczenia jest, że razem z warstwą językową wchłaniamy 

utrwaloną w słowach konsumpcyjną filozofię życia, a najwyższą wartością staje się sukces. 

 Na podstawie: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2013.  

 

Temat: Perswazja i manipulacja językowa. 

Powiel w zeszycie następujące zestawenie: 

 

Notatka: Reklama opiera się głównie na perswazji – odbiorca może wybrać ofertę nadawcy, ale może również 

krytyczniej odczytać jego tekst, a więc nie odpowiedzieć na wezwanie. Ma wybór. Podobnymi do perswazji 

środkami komunikacyjnymi odznaczają się teksty, które nie przekonują odbiorcy, ale mają go nakłonić do 

wyboru naruszającego jego godność lub dobrą wolę. Takie nieetyczne zachowania, które usypiają czujność 

odbiorcy lub jego rozsądek (racjonalne i krytyczne myślenie), nazywamy manipulacją. Najczęściej manipulacji 

towarzyszą nieuczciwe zachowania (np. kłamstwo, prowokacja, niedopowiedzenie). 

Ćwiczenie: Podaj gatunki publicystyczne pełniące funkcję perswazyjną. 

 

 


