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1 Znak językowy

1.1 Konotowanie

Jakie zbiory własności są konotacjami poniższych nazw?

1. „starodrzew”

2. „więzienie”

3. „parlament”

4. „sierota”

5. „definicja”

1.2 Denotowanie

Proszę podać przykład 3 nazw, których denotacje pozo-
stają w następującej relacji:

1.3 Desygnowanie

Który z poniższych przedmiotów jest desygnatem nazwy
„krokodyl”?

1. Zbiór złożony ze wszystkich krokodyli.

2. Dowolny krokodyl.

3. Dowolny zbiór krokodyli.

2 Akty mowy

Które z poniższych wypowiedzi są performatywami i dla-
czego?

1. „Dostanę piątkę z egzaminu z poetyki”

2. „Zaproszę cię do kina, jeśli dostaniesz piątkę z egzami-
nu”

3. „Znienawidzę cię prędzej czy później”

4. „Nienawidzę cię z całej duszy”

5. „Zaprzeczam wszystkim donosom, które ktokolwiek na
mnie złożył”

6. „Zaprzeczam tylko temu poglądowi, który sam obali-
łem”

7. „Władze samorządowe zakazały spożywania alkoholu na
ulicach i w parkach”

3 Komunikacja literacka

3.1

Jaka funkcja językowa dominuje w poniższej notatce pra-
sowej?

W Warszawie w środę pochmurno, okresami moż-
liwe opady deszczu lub mżawki. Temp. maks. 4
st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków
północnych. W nocy zachmurzenie duże, możliwe
opady deszczu ze śniegiem. Temp. min. 1 st. Wiatr
słaby, północno-zachodni. W czwartek w dzień
pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temp.
maks. 3 st. Wiatr słaby, zmienny.

3.2

Przekształć powyższy tekst tak, aby dominowała w nim
funkcja:

1. ekspresywna

2. impresywna

3. fatyczna

4. metajęzykowa

5. poetycka

4 Klasyfikacja stylów

4.1

Do którego stylu należą poniższe wyrażenia:

zmarł, zakończył żywot, odszedł, zasnął w Panu,
rozstał się z tym światem, nastąpił zgon, kopnął
w kalendarz, wykitował?

1



4.2 Style funkcjonalne

Rozpoznaj style funkcjonalne i podaj cechy charaktery-
styczne każdego z nich:

1. Dużą grupę białek stanowią białka transpor-
tujące, które przenoszą małe cząsteczki lub
jony. Takimi białkami są, m.in.: przenoszą-
ca lipidy albumina, gromadząca i przenoszą-
ca żelazo transferyna oraz podstawowy no-
śnik tlenu molekularnego — hemoglobina. He-
moglobina jest białkiem występującym obfi-
cie w czerwonych krwinkach (erytrocytach) i
to właśnie dzięki jej obecności możliwe jest
zwiększenie stężenia tlenu molekularnego w
płynach ustrojowych o prawie dwa rzędy wiel-
kości w stosunku do ilości tlenu zawartego pod
ciśnieniem atmosferycznym w wodzie.

2. Witam wszystkich cieplutko...no tak kochane
jak widac po tytule mojego posciku hihihih
Mattia za kilka miesiecy bedzie starszym bra-
tem...hmmmm ale sie podzialo, az sama je-
stem w szoku...Test zrobilam w czwartek wie-
czorem...z deczka rece mi opadly hihih. Resz-
te opowiem w tych dniach bo musze leciec
do mojego smerfika ...znowu dopadla nas go-
raczka (kolejny zabek )pozdrawiam cieplutko
i cmokusie

3. Jednym z wciąż popularnych mitów jest czy-
sta energia uzyskiwana z roślin energetycz-
nych. Na wykresach biopaliwa wyglądają
pysznie. Zwłaszcza po tym, gdy uczeni zro-
bili dodatkowe założenie, że bioenergetyczne
rośliny, rosnąc, będą przy okazji pożerać nad-

miar CO2 w powietrzu. W kalkulacjach po-
minięto fakt, że superrośliny wchłaniają mniej
dwutlenku węgla od typowych upraw rolnych.
Sceptycy zwracali na to uwagę, ale ich publi-
kacje nie przebiły się do fachowej literatury.

4. Adela wracała w świetliste poranki, jak Po-
mona z ognia dnia rozżagwionego, wysypu-
jąc z koszyka barwną urodę słońca - lśniące,
pełne wody pod przejrzystą skórką czereśnie,
tajemnicze, czarne wiśnie, których woń prze-
kraczała to, co ziszczało się w smaku; morele,
w których miąższu złotym był rdzeń długich
popołudni; a obok tej czystej poezji owoców
wyładowywała nabrzmiałe siłą i pożywnością
płaty mięsa z klawiaturą żeber cielęcych, wo-
dorosty jarzyn, niby zabite głowonogi i medu-
zy - surowy materiał obiadu o smaku jeszcze
nie uformowanym i jałowym, wegetatywne i
telluryczne ingrediencje obiadu o zapachu dzi-
kim i polnym.

5. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze
zbywcą za jego zobowiązania związane z pro-
wadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodar-
stwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział
o tych zobowiązaniach, mimo zachowania na-
leżytej staranności. Odpowiedzialność nabyw-
cy ogranicza się do wartości nabytego przed-
siębiorstwa lub gospodarstwa według stanu
w chwili nabycia, a według cen w chwili za-
spokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej
nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani
ograniczyć.
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