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Slang & modne słowa w języku polskim 
 

o Słowniczek  
 

• Alternatywka - dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach; nie utożsamia 
się z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego; ubiera się w 
specyficzny sposób, zazwyczaj ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania 

• Ąkły - trudny w opisie, bezkształtny, nudny; taki, któremu czegoś brakuje i w związku z 
tym zostaje uznany za niesatysfakcjonujący i nieatrakcyjny 

• Disować - obrażać, poniżać; wykonywać lub nagrywać piosenkę ukazującą negatywne cechy 
jakiejś osoby; zamknąć komuś usta, zgasić go 

• Dwudzionek – polski odpowiednik słowa „weekend” [dwa dni – sobota i niedziela] 

• Dzban – osoba niezbyt inteligentna, pusta, nierozgarnięta; obecnie bardzo szeroko 
używane; dzbanem może być praktycznie każdy, kto zrobił coś głupiego, nierozważnego 

• Eluwina – powitanie; synonim elo/halo 

• Foliarz - osoba, która wierzy w teorie spiskowe, zjawiska paranormalne, pseudonaukowe 
teorie etc. 

• Handluj z tym - pochodzi z angielskiego Deal with it  i oznacza to samo – radź sobie z tym, 
pogódź się z tym 

• Jesieniara - dziewczyna lubiąca jesień; wieczory spędza pod kocem pijąc herbatę albo kakao 
i czytając książki. Ma dużo ciepłych swetrów i zapachowe świeczki 

• Kołczan prawilności - mała torba męska noszona na pasie, zwykle na pieniądze, po polsku 
nazywana też nerką. Charakterystyczna szczególnie wśród Polaków 

• Masny/ masno – bardzo dobry, kozacki; Słowo to wywodzi się z gwary śląskiej i oznacza 
grubo, tłusto – to określenie na coś dobrego lub kozackiego 

• Odjaniepawlać (się) - dziać się; wyrabiać się, wyprawiać się; często jako pytanie czy 
wykrzyknienie „co tu się odjaniepawla” 

• Ogarniać - zorganizować coś, załatwić, poradzić sobie z czymś; też zrozumieć, mieć nad 
czymś kontrolę 

• Propsować - uważać, że coś jest dobre, dobrej jakości. Pochwalać, doceniać, szanować 

• Rzepiara - dziewczyna, najczęściej influencerka, robiąca zdjęcie w polu rzepaku 

• Sztos / kozak – coś fajnego, fantastycznego, niesamowitego 
 
Strony internetowe: 

• www.miejski.pl  Słownik slangu i mowy potocznej 

• https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Galeria-Mlodziezowe-slowo-roku;202303.html 
Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku 

 

 

http://www.miejski.pl/
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o Ćwiczenia 
 
 

• Proszę wyjaśnić podane zdania. 
 
Co się tu odjaniepawla? –                                           
Ale sztos impreza! –                                                
Nie ogarniam matematyki... –                                
Eluwina! Lecimy na miasto? –                                                                   
Kozak album, propsuję –  

 
 
 

• Proszę wpisać odpowiednie słowa. Pamiętaj o prawidłowej odmianie.  
 

Zdisować / kołczan prawilności / jesieniara / foliarz /  masno /  handluj z tym /  ogarniać 

 
 

1. W listopadzie Kasi nie wyciągniesz z domu. Jest totalną ……………… 
2. Widziałeś mój ………………………… ? Nie ruszam się bez niego na zakupy. 
3. Nie ……….……, dlaczego ludzie lubią disco polo. 
4. Tomek gada, że Bill Gates chce go dopaść. Niezły ……… z niego. 
5. Pamiętasz ostatnią domówkę u mnie? ….... było, co? 
6. Nieźle go …..……., stary. Zasłużył sobie.  
7. Dzisiaj ja wygrałem, ……………………… 
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• Kto to jest? Proszę podpisać. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


