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SOCJOLEKT, SLANG, STYL KOMUNIKACYJNY…

• Slang jako styl komunikacji nastolatków i młodzieży.

• Antropocentryczny charakter slangu młodzieżowego (młodomowy): 

przewaga słownictwa dotyczącego człowieka.

• Szybka i uproszczona konceptualizacja, waloryzowanie i etykietowanie.



„PŁYNNA RZECZYWISTOŚĆ JĘZYKOWA”

• płynne granice między slangiem a polszczyzną potoczną („osmoza”)

• płynne granice między poszczególnymi socjolektami młodzieżowymi

• respawnować się / spawnować się / zespawnować się

• Moby w minecraft respawnują się w różnych miejscach zależnie od biomu […]

• szukam biletow na the cure jeszcze nie jest za pozno zeby zespawnowal sie tu jakis hot goth

sugar daddy i mi kupil !!!!



„PŁYNNA RZECZYWISTOŚĆ JĘZYKOWA”

• brak stabilizacji jednostek znaczeniowych, wielość znaczeń, zależnych od 

kontekstu (homonimia?); struktura palimpsestu

• bober ‘nieogolone łono kobiece’, ‘marihuana’, ‘smak spalenizny od e-papierosa’

• ‘atrakcyjna osoba’, ‘osoba, która zachowuje się nieracjonalnie, jest pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających’

• bohater memów i filmów („Ale fajny bober”)

• „w ogóle to słowo wymyślono niedawno i jest śmieszne”





SŁOWNICTWO DOTYCZĄCE CZŁOWIEKA 
NA TLE ZGROMADZONEJ LEKSYKI

63%

37% słownictwo dotyczące człowieka (212 jednostek

leksykalnych)

pozostałe slownictwo (126 jednostek

leksykalnych)



STRUKTURA DOMENY SEMANTYCZNEJ 
CZŁOWIEK

określenia człowieka 47% emocje, odczucia, stany 30% czynności fizyczne i psychofizyczne 15,5%

ciało, wygląd, strój 5% intelekt, stany umysłu 2,5%



OGÓLNE OKREŚLENIA CZŁOWIEKA

• mordini, morda, mordeczka 

• homie, bro, M8/ m8

• samica, gurl, typiara



OKREŚLENIA DZIECI I DOROSŁYCH

• kidosek, kidsiak

• boomer



ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

•etykieta wyglądu, np. chad,  gigachad, 

mamacita, hotówa, maniurka, pokemon, 

tapeciara



• chad / Chad

• Gigachad / gigaChad

• wygryw



ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

• etykieta stylu  życia, np. totalny szef, wygryw -

przegryw, piwniczak, nolife, przychlast, stulejarz



TOTALNY SZEF (SZEFUŃCIO)

ang. totally boss ‘kozak, gość; 

ktoś, kto rządzi, jest cool’

wygryw



ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

• etykieta stylu bycia, np. pick me girl, pick me boy, 

uwu girl, drama queen, piłkarzyk



PICK ME GIRL / PICK ME BOY

https://www.tiktok.com/@damian_tkaczuk/video/7017118203654524165?is

_from_webapp=v1&item_id=7017118203654524165&lang=en

Przestań! Nie rób z siebie pick-me-girl!

-Nie umówisz się ze mną, bo jestem dla ciebie za brzydki?

- Nie rób z siebie pick me boya

https://www.tiktok.com/@damian_tkaczuk/video/7017118203654524165?is_from_webapp=v1&item_id=7017118203654524165&lang=en


UWU

• UwU / uwu ‘coś uroczego, 

coś słodkiego’



ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

• etykieta intelektu, np. dzban, wazon/ wazoniusz, 

gilbert, mastermind



ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

• women / łymyn ‘Ach, te kobiety!’

• https://www.tiktok.com/@wome

neveryday_/video/715945183349

5227650?is_from_webapp=v1&it

em_id=7159451833495227650

https://www.tiktok.com/@womeneveryday_/video/7159451833495227650?is_from_webapp=v1&item_id=7159451833495227650


ETYKIETOWANIE I WALORYZOWANIE OSÓB

• odklejus

• być cofniętym

• jesieniara vs. koniara, zodiakara

• bedoesiara



EMOCJE, 
ODCZUCIA, 
STANY
MIEĆ ESSĘ / BYĆ NA ESSIE

HTTPS://WWW.TIKTOK.COM/@__MAJER__/

VIDEO/7123694324239338757?IS_FROM_WEB

APP=V1&ITEM_ID=7123694324239338757

https://www.tiktok.com/@__majer__/video/7123694324239338757?is_from_webapp=v1&item_id=7123694324239338757


EMOCJE, ODCZUCIA, STANY

MROZI(Ć)

ALE MROZI!



EMOCJE, ODCZUCIA, STANY

VISLAUD

POGCHAMP



TYTUŁEM PODSUMOWANIA

• „zanurzenie” w świecie wirtualnym

• szybkie rozprzestrzenianie się nowych jednostek znaczeniowych w Internecie

• efemeryczność i wieloznaczność

• antropocentryczne nachylenie

• ekspresywność

• etykietowanie

• waloryzowanie
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