
Temat: Reklama  
jako komunikat językowy.  



PERSWAZJA – przekonywanie z przytoczeniem argumentów 
popierających słuszność zdania. (Słownik wyrazów obcych) 
 

•Reklama pełni funkcję perswazyjną, czyli jej celem 
jest przekonanie człowieka do zrobienia czegoś 
(np. kupienia) lub do zmiany zachowania. 



Rodzaje reklam:  

•Reklama komercyjna 

•Reklama społeczna 



Reklamy, reklamy, reklamy… 
Gdzie są reklamy? Jakie mają cechy?    

? 



ŚRODKI JĘZYKOWE WYKORZYSTYWANE  
W REKLAMACH  

ŚRODKI JĘZYKOWE PRZYKŁADY  

Przekształcanie słów - To żabkość na rynku (sklep 
Żabka) 

Zwroty w 2. osobie  - Poczuj się lekko.  
- Wyobraź sobie… 

-  Zwolnij, szkoda życia! 

Metafory, wyrazy wieloznaczne - Życie ze smakiem (reklama 
przypraw) 

- Bukiet wiosennych promocji.  
- Miejsce dla ludzi z kotem.  
 



Ciąg dalszy… 

ŚRODKI JĘZYKOWE PRZYKŁADY  

Gry językowe, rymowane hasła, 
powiedzonka 

- Już w porządku, mój żołądku. 
- Pasta Kiwi – but ożywi 

Pytania retoryczne - Kokpit. Silnik. Dwa skrzydła. Czy to 
jeszcze samochód?  

Przymiotniki i przysłówki w stopniu 
wyższym i najwyższym 

- Największe promocje! 
- U nas najlepiej! 
- Najbogatsza oferta. 



Ciąg dalszy… 

ŚRODKI JĘZYKOWE PRZYKŁADY  

Wyrazy kojarzące się z luksusem, 
nowoczesnością, wyjątkowością  

Nowoczesny produkt, wyjątkowy 
produkt, absolutnie nowy, nowa 
generacja produktów, najlepsza 
myśl technologiczna, najnowszy 
trend  

Przekształcenia powiedzeń, 
piosenek, zwrotów 

Kto czyta, nie błądzi (a jest: Kto 
pyta, nie błądzi) 
Jak sobota to tylko do Lidla. (Jak 
przygoda to tylko w Warszawie)  



Czy znasz hasła reklamowe? Połącz… 

Z miłości do piękna Alior Bank  

Ponieważ jesteś tego warta Tymbark  

Wyższa kultura bankowości L'Oréal  

Codziennie niskie ceny Apart 

Kochaj życie Biedronka  



Linki do reklam komercyjnych, w których 
zostały wykorzystane różne środki językowe:  
• https://www.youtube.com/watch?v=HUq0OzW1Uic  

• https://www.youtube.com/watch?v=vKGJOj3htYY 

• https://www.youtube.com/watch?v=qy-LL1FwU9Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yy_-nmvyR00 

• https://www.youtube.com/watch?v=w840TNQUeBY 

• https://www.youtube.com/watch?v=6eomBViTvbs 
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Reklama społeczna 

• https://www.youtube.com/watch?v=TsmuJSbA5Rw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsmuJSbA5Rw
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