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1.Ten tekst zawiera 11 błędów gramatycznych i leksykalnych. Znajdź je i popraw. Możesz 

zmienić tylko słowo z błędem, nie całą konstrukcję zdania.  
 

CZYM JEST PERSWAZJA? 

Perswazja ma na celem przekonać innego człowieka lub grupę ludzi do racji czy zdania danej osoby, która 

to właśnie stosuje perswazję. Zasadniczo każdy z nas – w rozmaitych sytuacjach – stosuje perswazję, nie 

każdemu jednak rzeczywiście udaje się spowodować jego rozmówcę do przedstawianych przez sobie 

poglądów. 

Jedni perswadują lepiej, inni gorzej, co związane jest z prawami, którymi rządzi się perswazja. 

W przypadku tej techniki zawierania wpływu na innych istotnych jest bowiem kilka różnych czynników, 

którymi są: 

Potwierdzenie społeczne: łatwiejszy jest przekonać człowieka do poglądów i twierdzeń, które wyznawane 

są przez jakąś większą grupę ludzi (można powiedzieć, iż wtedy dana myśl czy idea wydają się "społecznie 

słuszne"). 

Autorytety: najłatwiej jest wyperswadować coś komuś, korzystający przy tym z autorytetu - czy to 

swojego własnego (związanego np. z wykonującym, prestiżowym zawodem czy z wysokim 

wykształceniem), czy też z autorytetu czyjegoś (np. możliwe jest przekonywanie innych do swoich racji 

poprzez pokazywanie, że znaczący ludzie – np. jacyś wybitni naukowcy – prezentują analogiczne 

stanowisko). 

Zasada wzajemności: ludzie są bardziej podatni na perswazję tych osób, którym są coś winni bądź którym 

są dla czegoś wdzięczni. 

Zasada upodobania: ogólnie ludzie są najbardziej podatni na perswazję tych osób, które lubią oraz tych, 

do których sami są podobni. 

PERSWAZJA JĘZYKOWA 

Tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale język perswazji po prostu nas otacza. Perswazyjną 

osobowość mają bowiem chociażby takie słowa, jak "musieć", "powinno się" czy "trzeba" – zawarcie ich 

w wypowiedzi pokazuje, że rzeczywiście trzeba coś zrobić czy powinno się wyrażać dany pogląd. 
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Perswazją jest również zwracanie się do rozmówcy z wykorzystaniem liczby mnogiej. Kiedy rozmówca 

mówi do nas "my musimy", "my zrobimy" czy "my myślimy", ma on już na wstępie – niezależnie od 

pozostałej części zdania – ułatwioną drogę do przekonania nam do tego, że faktycznie myślimy tak jak on 

czy zrobimy tak jak on. 

Perswadować można również poprzez pokazywanie rozmówcom, że dana idea, pogląd czy zdanie są 

jedynymi słusznymi. Tutaj można wspomnieć chociażby o mówieniu, że inaczej się nie da: "nie ma innego 

wyjścia", "to jedna opcja".  

 

2.Użyj podanych słów funkcjonalnych w zdaniu 
 

Zasadniczo - .................................................................................................................................................... 

Bowiem - ........................................................................................................................................................ 

Poprzez - ......................................................................................................................................................... 

Chociażby - ..................................................................................................................................................... 

 

3.Pisanie. Jesteś liderem zespołu w agencji reklamowej. Twój zespół się ostatnio bardzo 

rozleniwił. Napisz do nich maila, w których przekonasz ich do większych wysiłków. Użyj 

języka perswazji. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

http://www.polskidaily.eu/


[C] Perswazja 

Polski Daily®                                            www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

4.Projekt. Pracujesz w dziale marketingu nowego piwa. Zostałeś poproszony o 

przygotowanie zarysu kampanii marketingowej. Zastanów się: 
 

• kto jest waszą grupą docelową 

• gdzie zamieścicie reklamy, żeby dotarły do tej grupy 

• jaki będzie wasz główny slogan 

• jaki przykładowy opis waszego piwa możecie umieścić w mediach 

• jaki będzie opis reklamy, którą zastosujecie w mediach społecznościowych ( 50 słów) 

Wykorzystaj język perswazji. Nie zapominaj o graniu na emocjach i wykorzystaniu wszystkich zmysłów. 
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Odpowiedzi: 

1. Celem – celu 

2. Spowodować – przekonać 

3. Sobie – siebie 

4. Zawierania – wywierania 

5. Łatwiejszy – łatwiej 

6. Korzystający – korzystając 

7. Wykonującym – wykonywanym 

8. Dla czegoś – za coś 

9. Osobowość – charakter 

10. Nam - nas 

11. Jedna opcja – jedyna opcja 
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