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W ZESZYCIE

– Norma skodyfi kowana to pojęcie z zakresu kultury języka, które funkcjonuje w pol-
skim językoznawstwie od lat 80. XX w., natomiast procesy jej kształtowania się w polsz-
czyźnie można obserwować – na podstawie rozstrzygnięć poprawnościowych – już od lat 
80. XIX w.

– Jednym z podstawowych wyznaczników stylu urzędowego jest kategoria komuni-
katywności (jasność, prostota, zwięzłość, dynamiczność, konkretność, konstrukcyjność, 
stosowność), jednakże analiza tekstów wskazuje, że dominują w nim cechy będące jej 
zaprzeczeniem.

– Normy grzeczności, obowiązujące w wystąpieniach publicznych, są często inten-
cjonalnie łamane, szczególnie zasada aprobaty i życzliwości dla partnera, co wynika ze 
strategii wizerunkowej polityków i chęci uatrakcyjnienia przekazu; powoduje to jednak 
nadmierne przesuwanie się granic dopuszczalnych zachowań.

– Przekształcenia współczesnej polszczyzny są przyczyną zmian normy językowej, 
w tym wzorcowej normy wymawianiowej; problem ten jest istotny m.in. w perspektywie 
dydaktycznej w związku z ortofonicznym kształceniem studentów aktorstwa.

– Mechanizmy fonologicznej polonizacji zapożyczeń z języka angielskiego związane są 
kontekstem fonologicznym, ograniczeniami fonotaktycznymi oraz rodzimymi procesami 
fonologicznymi; należy tu także uwzględnić czynniki o charakterze morfologiczno-leksy-
kalnym.

***

Norma językowa – norma skodyfi kowana – wykroczenia przeciwko normie stylu urzę-
dowego – normy grzeczności – norma wzorcowa w wymowie – mechanizmy polonizacji 
anglicyzmów.

Red.


