
REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY – AUDIO A2 / B1 

(wersja dla studentów) 

Reklama jest obecna wszędzie – w mediach, na ulicy, w miejscach, w których 

uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych 

zakupach, kiedy po obejrzeniu reklamy jesteśmy przekonani, że akurat ten produkt 

będzie dla nas najlepszy, albo sprawi, że poczujemy się lepiej. Czasem reklama 

denerwuje, zwłaszcza wtedy, gdy oglądamy ulubiony serial i w najbardziej 

emocjonującym momencie pojawia się reklama jedzenia dla psów, albo kolejnego 

najlepszego na świecie telefonu komórkowego.  

Kto jednak myśli, że reklama znana jest od niedawna, jest w błędzie. „Reklama 

jest dźwignią handlu” praktycznie od kiedy na świecie pojawił się człowiek, czyli 

konsument. Już w czasach starożytnych na ścianach budynków ludzie umieszczali 

ilustracje i napisy zachęcające do odwiedzenia miejsc, gdzie można było coś zjeść 

lub czegoś się napić. W starożytnej Grecji popularna była forma reklamy 

„pisemnej”. W ten sposób zapraszano ludzi na imprezy kulturalne i sportowe. W 

kolejnej epoce – w średniowieczu – korzystano z bardzo prostej, ale efektywnej 

formy reklamowania produktów. Jeżeli ktoś chciał coś sprzedać na targu po prostu 

mówił głośno, a raczej krzyczał, co oferuje klientom i za jaką cenę.  

Jednak prawdziwą rewolucją dla reklamy było w XV wieku wynalezienie druku 

przez Guttenberga. Niedługo potem w Anglii została opublikowana pierwsza 

reklama prasowa, co dało początek niezwykle popularnej formie promocji na 

świecie. Do reklamowania produktów zaczęto używać także małych ulotek i  

plakatów umieszczanych na ścianach budynków. W połowie XIX w. w Filadelfii 

pojawił się pierwszy agent reklamowy. Volney Palmer zbierał ogłoszenia od różnych 

osób i umieszczał je w gazetach. Stworzył coś w rodzaju pierwszej agencji 

reklamowej. 

Ale to w XX w. reklama stała się naprawdę popularna. W latach 20-tych po raz 

pierwszy można było usłyszeć reklamę w radio. To był bardzo ważny krok w 

rozwoju tej formy promocji. Znacznie więcej ludzi mogło dowiedzieć się czegoś o 

nowych produktach. W 1941 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza 



reklama telewizyjna. To był początek prawdziwej kariery reklamy, która do dziś 

króluje w mediach. 

ĆWICZENIA PRZED CZYTANIEM: 

1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 

1. Jaką funkcję pełni reklama? 

2. Jak rozumiesz hasło: „Reklama jest dźwignią handlu”? 

3. Jakie formy może mieć reklama, gdzie może być zamieszczona? 

4. Co sądzisz o reklamach w telewizji, w gazetach? 

5. Jaka jest Twoja ulubiona reklama i dlaczego?  

2. Co znaczą te słowa? Jeśli masz problem ze zrozumieniem, sprawdź w słowniku: 

reklama radiowa, telewizyjna 

ulotka / rozdawać ulotki 

folder, plakat 

reklamować coś (+biernik) 

reklamować towary, usługi 

zachęcać/zachęcić do czegoś (+dopeł.) 

zachęcać/zachęcić, żeby coś zrobić 

manipulować kimś (+narzędnik) 

hasło reklamowe, slogan 

kampania reklamowa 

ogłoszenie 

tablica ogłoszeń 

słup reklamowy, itp. 

 

Zadanie 3. Proszę znaleźć 10 słów/wyrażeń wśród liter, a następnie napisać z nimi 

zdania: 

0.  Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. 
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Zadanie 4. Proszę pomyśleć, co to za słowa. Jeżeli masz z tym problem, nie 

martw się, wróć do zadania po przeczytaniu tekstu. Wtedy na pewno będzie Ci 

łatwiej zrobić to zadanie: 

 

0. R _ _ _ _ _ _  - ogłoszenie (reklama) 

1. JESTEM P _ _ _ _ _ _ _ _ _ - jestem pewny, 

2. Z _ _ _ _ _ _ _  - szczególnie, 

3. P _ _ _ _ _ _ _ SIĘ / P _ _ _ _ _ _  SIĘ – czegoś nie było, a teraz jest, 

4. S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- epoka przed naszą erą, przed Chrystusem, 

5. Z _ _ _ _ _ _ _ /Z _ _ _ _ _ _ _ - proponować/zaproponować, 

6. Ś _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - trwało do XV w., 

7. K _ _ _ _ _ _ _ _ - używać czegoś, 

8. K _ _ _ _ _ _ _ - mówić bardzo głośno, hałasować, 

9. D _ _ _ - tekst pisany, drukowany, 

10.  U _ _ _ _ _ - mała papierowa reklama. 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

Zadanie 5. Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć informacje, które w nim się 

pojawiły:  

forma reklamy TAK NIE 

0. reklama telewizyjna 

1. reklama radiowa 

2. reklama prasowa 

3. reklama w Internecie 

4. reklama na ścianach 

5. reklama ustna („mówiona”) 

6. słup reklamowy 

7. ulotki 

8. billboardy 

9. plakaty 

10. tablica ogłoszeń 

+  

 

Zadanie 6. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i napisać odpowiedzi: 



0. Gdzie obecna jest reklama?  ….. W mediach, na ulicach, w szkołach, itp. 

1. Kiedy reklama pomaga? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kiedy reklama denerwuje? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie reklamy były popularne w starożytności? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak handlowcy reklamowali swoje produkty w średniowieczu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Co zrewolucjonizowało reklamę? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kiedy reklama pojawiła się w radio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co  stało się w 1941 roku? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRAMATYKA – TRYB ROZKAZUJĄCY 

 

W reklamie bardzo często używa się form trybu rozkazującego, np.: 

„WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!”, „NIECH DZIECI ROSNĄ ZDROWO”, „DAJ RODZINIE 

TO, CO NAJLEPSZE”, „BĄDŹ MĄDRY, KUP …”, „PRZECZYTAJ KONIECZNIE”, itp. 

 

Zadanie 7. SŁUCHANIE PIOSENKI: 

Proszę utworzyć formy 2 os. l. poj. trybu rozkazującego od podanych czasowników. 

Jeśli masz możliwość, posłuchaj piosenki i wpisz te formy (i inne wyrazy) do tekstu: 

0. czytać - czytaj 

1. mieć – .......................................... 

2. walczyć – ..................................... 

3. bronić – ........................................ 

4. być – ............................................. 

5. podać - ......................................... 



„Moja modlitwa”, Szymon Wydra i Carpe Diem 

(1).......................... silny pełnią sił  

Tak jakbyś Bogiem był  

Na dobre (2).................... ze złem  

Twój Anioł kocha Cię 

Najmocniej słabych (3)................... 

Upadłym (4)...................... dłoń  

Otwarty umysł (5)..................  

Nie każdy gra fair play 

Ref.: W głowie mam tysiące pytań  

Dręczą mnie (6)................... czarne myśli  

Co z Twych oczu dziś wyczytam  

Co mi (7)............ na dziś wymyślił 

Na razie (8)........................ straż  

Nikt nie wie gdzie i jak  

(9).......................... swoją twarz  

Twój Anioł da nam znak 

Nie (10)............... jest Ci głód  

Nie obcy jest Ci strach  

Ty także (11)....................... w cud  

Jak każdy z nas 

Ref.: W głowie mam tysiące pytań … 

Zadanie 8. MÓWIENIE / PISANIE 

Jeśli masz możliwość, proszę pracować z inną osobą i wymyślić reklamę jakiegoś 

produktu. Jeżeli nie, napisz o swoich pomysłach na reklamę: 

- może to być coś, co możemy kupić naprawdę, np. komputer, ale też coś 

całkiem nierealistycznego, śmiesznego, itp., 



- forma reklamy jest dowolna (może być prasowa, radiowa, albo telewizyjna, 

- proszę użyć w tej reklamie jak najwięcej form trybu rozkazującego. 

Odpowiedzi: 

Zadanie3. 
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Zadanie 4. 

1. jestem przekonany, 2. zwłaszcza, 3. pojawiać się/pojawić się, 4. starożytność, 

5. zachęcać/zachęcić, 6. średniowiecze, 7. korzystać, 8. krzyczeć, 9. druk, 10. 

ulotka. 

Zadanie 5. 

1. +, 2. +, 3. -, 4. +, 5. +, 6. -, 7. +, 8. -, 9. +, 10. -. 

Zadanie 6. 

1. Kiedy np. robimy zakupy i wiemy, co wybrać, co kupić. 2. Kiedy oglądamy coś 

interesującego i nagle pojawia się przerwa na reklamy. 3. Były to napisy i ilustracje 

na ścianach. 4. Krzyczeli głośno, co chcą sprzedać i ile to kosztuje. 5. Wynalezienie 

druku i reklama prasowa. 6. W latach 20-tych XX wieku. 7. W Stanach 

Zjednoczonych pokazano pierwszą reklamę w telewizji. 

Zadanie 7.  

(ćwiczenie) 1. miej, 2. walcz, 3. broń, 4. bądź, 5. podaj. 

(piosenka) 1. bądź, 2. walcz, 3. broń, 4. podaj, 5. miej, 6. wciąż, 7. świat, 8. 

trzymasz, 9. ukrywasz, 10. obcy, 11. wierzysz. 

 

 

 

 

 


