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Komunikacja językowa  
jest procesem wytwarzania i odbierania. 
  
Produkcja językowa - zdolność mówienia lub 
wykorzystania w inny sposób słów.  
Właściwością produkowania jest generatywność.  
  
Rozumienie języka - zdolność pojmowania wiadomości 
przekazywanych przy pomocy słów, zwrotów i zdań. 



Ja mówić źle gramatyka, ale słów używać właściwie.  
  
Czy pies, kiedy skamle używa języka? 
  
Język jest czymś więcej niż wytwarzaniem i 
odbieraniem informacji. 
  
Jednostki języka są zbudowane z prostych 
elementów składowych, które mogą być łączone na 
wiele sposobów, jednak wyłącznie pod warunkiem, 
że odbywa się to zgodnie ze ściśle określonymi 
regułami. 
Jednostki i reguły to podstawy zarówno produkcji 
wypowiedzi jak i ich rozumienia. 

  



Cztery fundamentalne dziedziny języka  
 
Fonetyka 
 
Składania 
 
Semantyka 
 
Pragmatyka. 

  



  

Fonetyka - nauka o systemie dźwięków mowy, 
które są wykorzystywane do tworzenia słów. 
  
Fonem - najmniejsza jednostka języka nie mająca 
znaczenia, pozwalająca jednak rozróżnić elementy 
znaczeniowe języka. To jest jednostka 
abstrakcyjna, reprezentowana w konkretnych 
wypowiedziach przez głoski. 
  
KOT i LOT różnią się jednym fonemem. 



  

W języku angielskim każde słowo jest akcentowane, 
kładzie się nacisk na określone sylaby. 
 
Niektórzy mówią - "toMEJto", a inni "toMAto",  
ale w obu przypadkach nacisk jest położony  
na drugą sylabę. 
  
Zdolność produkowania głosek jest warunkowana 
wcześniejszymi  zasłyszanymi wypowiedziami ludzi. 



  

Proces organizowania dźwięków w wyrazy jest 
zależny nie tylko od jakości słuchu - decyduje o 
nim również znajomość języka.  
 
W trakcie tego procesu wykorzystujemy wiedzę 
dotyczącą tego, jakie słowa pojawiają się 
zazwyczaj w określonych kontekstach,  
co umożliwia ograniczenie ilości słów, których 
usłyszenie jest w danej sytuacji prawdopodobne. 
 
"Czy chcesz usiąść przy --ole? 
--ole > mole? kole? Czy stole? 
 



  

Składnia - wewnętrzna gramatyczna struktura 
zdania, określająca właściwe sposoby 
organizowania słów reprezentujących różna części 
mowy. 
  
Budowa zdania jest określona zespołem reguł 
ustalających możliwości łączenia słów należących 
do różnych kategorii, takich jak rzeczowniki, 
czasowniki, przymiotniki. 
  
"Dziewczynka kopnęła niebieskiej piłki" 



  

Zdanie utworzone w języku polskim powinno się 
składać z podmiotu (który może być 
rzeczownikiem lub zaimkiem wskazującym na 
jakąś osobę) i orzeczenia (które jest czasownikiem, 
to jest słowem oznaczającym czynność). 



  

Semantyka –  
dziedzina zajmująca się znaczeniem słów. 
  
Dźwiękom mowy odpowiadają podstawowe 
jednostki  czyli fonemy.  
Elementarnymi jednostkami znaczeniowymi 
języka są morfemy. 



  

 Morfem "-enie". 
Chodzi -  
dodajemy morfem -enie -  
Chodzenie - rzeczownik nazywający czynność. 
  
Morfem "prze-" 
Chodzi 
dodajemy morfem "prze-" 
Przechodzenie - zmienia czasownik niedokonany 
na dokonany. 



  

Sens zdania jest w dużym stopniu niezależny  
od tego czy jest ono poprawnie zbudowane. 
 
"Bezbarwne zielone idee wściekle śpią" 
  
Morfemy są łączone w reprezentacje słów,  
słowa natomiast są łączone w reprezentacje sądów. 
  

Woman without her man is a savage. 

Woman, without her man, is a savage. 

Woman: without her, man is a savage. 



  

Pragmatyka 
dotyczy pośredniego przekazywania znaczeń za 
pomocą języka, poprzez sugestie. 
  
Znajomość pragmatyki na zasadnicze znaczenie 
dla możliwości rozumienia metafor odnoszących 
do siebie dwie rzeczy i opisujących jedną przez 
porównanie z drugą. 
  
Podstawą rozumienia metafor jest aktywne 
odrzucenie nieistotnych aspektów znaczenia 
danego słowa. 



  

Jestem zagorzałym fanem twórczości 
Władysława Pluty i zawsze cieszę się jego 
nowym plakatem. Nie jest ich wiele, ale 
każdy z nich jest dobitny w swoim 
pomyśle i oryginalny w plastycznym 
przedstawieniu. 
I nie ma dwóch podobnych. Nawet w serii 
dla Teatru Słowackiego każdy z plakatów 
jest unikalnym znakiem dla danej sztuki, a 
nie jeszcze jednym popisem sprawności 
ilustratora, powtarzającego 
w nieskończoność ten sam, raz wymyślony 
chwyt autorski. 



  

Pluta jest mistrzem pierwszego uderzenia. 
Większość jego plakatów atakuje mnie w 
dwoisty sposób. Pierwszą linią ataku jest 
znak: rozgrzane do czerwoności dłuto 
rzeźbiarza, drabina Absolwentów, 
topór Marii Stuart, zapałka Podpalaczy. 
Odebrane przeze mnie znaki uruchamiają 
ciąg skojarzeń i natychmiast dopowiadam 
przychodzący sygnał własnym 
doświadczeniem: ręki kiedyś sparzonej 
gorącym metalem, zapamiętaną 
szorstkość szczebli drabiny 



  

O ile pierwszy przychodzący z plakatu 
sygnał jest myślowy, to jego dopełnienie 
jest zmysłowe, intuicyjne i często trudne 
do werbalizacji. Ta dwustopniowość 
reakcji jest jak bomba o opóźnionym, ale 
głębokim działaniu. 
Można powiedzieć, że plakaty które Pluta 
projektuje, to tylko umiejętnie zapisane 
na papierze komponenty przekazu, który 
w swej ostatecznej formie staje się 
wspólnym dziełem autora plakatu i jego 
odbiorcy. 


