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koordynator projektu 
 

INNOWACYJNE METODY DYDAKTYCZNE  
W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – ZARYS 

PROBLEMATYKI1 
 

Lektor języka polskiego jako obcego musi dziś sprostać wielu wyzwaniom 
dydaktycznym, które stawia przed nim współczesna rzeczywistość edukacyjna. 
Powoduje to konieczność nieustannego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, 
w tym nowych, atrakcyjnych  sposobów realizacji zajęć, angażujących słuchaczy, 
przede wszystkim zaś umożliwiających podniesienie efektywności nauczania języka 
polskiego jako obcego. Pod pojęciem innowacyjne metody dydaktyczne można 
rozumieć między innymi metody aktywizujące (np. gry i zabawy językowe), jak również 
metody pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, które 
powinny być obligatoryjnymi elementami w praktyce glottodydaktycznej 
na wszystkich poziomach kształcenia językowego oraz w każdej grupie wiekowej. 
Urozmaicają one bowiem rutynę lekcyjną, stanowią element rozluźniający2, który 
w znaczący sposób wpływa na przebieg lekcji i zaangażowanie w nią słuchaczy. 
Umiejętnie i świadomie stosowane gry i zabawy (podobnie jak nowe technologie) nie 
tylko podnoszą motywację uczniów, ale też niwelują ich blokady komunikacyjne, 
co wpływa pozytywnie na dynamikę grupy3. 

Nowe realia edukacyjne wymagają od lektora jeszcze większego zaangażowania, 

wynikającego z konieczności przygotowania takiej formy ćwiczeń, które w różnych 

aspektach będą satysfakcjonujące dla słuchacza. Z jednej strony mowa tu o jakości 

zadań, z drugiej – o stosowanych metodach i środkach dydaktycznych. O ile jednak 

wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów edukacyjnych zagwarantuje 

odpowiedni poziom ćwiczeń, o tyle zarówno w przypadku kształcenia zdalnego, jak 

i stacjonarnego, szczególnie istotną sprawą jest wybór odpowiednich, atrakcyjnych 

dla słuchaczy form przekazu. Do weryfikacji tradycyjnych metod dydaktycznych 

skłania szczególnie realizacja lektoratów w sposób zdalny, co stawia zarówno przed 

lektorem, jak i przed słuchaczami szereg wyzwań natury edukacyjnej oraz 

technicznej. Oprócz zaangażowania obu stron w proces kształcenia, istotna jest 

                                                           

1 Tekst powstał w oparciu o wnioski sformułowane podczas spotkania online poświęconego roli metod 
aktywizujących w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Odbyło się ono z udziałem wykładowców 
z Ukrainy, lektorów i nauczycieli języka polskiego z Polski, a także historyków i pedagogów.  
2 A. Madeja, Jak urozmaicić lekcje języka polskiego jako obcego?, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Taczyńska, Toruń 2011, s. 281, 288. 
3 B. Rusek, Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym, „Homo Ludens” 2010, nr 1/(2), 
s. 152. 
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bowiem kwestia dostępu do sprzętu informatycznego oraz do łącza internetowego 

o odpowiedniej prędkości. Tylko wówczas możliwe będzie efektywne korzystanie 

z komunikatorów, które umożliwiają realizację zajęć w czasie rzeczywistym. Jeżeli 

weźmiemy pod uwagę sytuację pod tym względem na Ukrainie, zauważymy, 

że warunek ten jest najczęściej spełniony. Wciąż jednak można spotkać osoby 

nieposiadające odpowiedniego sprzętu lub dostępu do Internetu, którego szybkość 

pozostawia także często wiele do życzenia. To niewątpliwie utrudnia, a niekiedy wręcz 

uniemożliwia, osiąganie przyjętych efektów uczenia się, które są realizowane w ten 

sposób. 

Zarówno w kształceniu zdalnym, jak i tradycyjnym doskonale sprawdzą się 

multimedialne narzędzia edukacyjne, które pozwolą na przygotowanie 

interaktywnych materiałów dydaktycznych jako elementu scenariusza lekcji lub 

pracy domowej. Mowa tu o dostępnych w sieci bezpłatnych platformach, 

umożliwiających tworzenie różnego rodzaju zadań i testów. Wśród realizowanych 

w ten sposób ćwiczeń można wskazać m. in. zadania polegające na grupowaniu 

wyrazów/wyrażeń itp., dobieraniu w pary, układaniu elementów w odpowiedniej 

kolejności, rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów czy wykreślaniu wyrazów. W sposób 

interaktywny można również przygotować testy jedno- i wielokrotnego wyboru, 

zadania z lukami i inne. Tego rodzaju aplikacje umożliwiają nie tylko wprowadzenie 

nowych zagadnień, ale także powtórzenie przyswojonego już materiału, w tym 

utrwalenie odpowiednich konstrukcji językowych lub słownictwa z poszczególnych 

obszarów tematycznych. Mogą one bazować zarówno na samodzielnie przygotowanym 

materiale, jak i na tradycyjnych ćwiczeniach, zaczerpniętych z podręczników do nauki 

języka polskiego jako obcego, np. na drylach substytucyjnych oraz 

transformacyjnych, a także na zadaniach z luką. Dzięki nim nawet szablonowe 

ćwiczenia staną się atrakcyjniejsze dla słuchaczy, którzy – na co zwraca uwagę 

A. Madeja4 – niezależnie od wieku oraz różnych wymagań i motywacji, lubią się bawić. 

Dodatkowym elementem jest możliwość otrzymania natychmiastowej informacji 

zwrotnej, tj. automatycznej weryfikacji poprawności udzielonych odpowiedzi, 

co sprawia, że ćwiczenia online mogą być wykonywane przy niewielkim wsparciu 

lektora. Każdorazowo jednak kontakt z nauczycielem jest potrzebny, ponieważ 

nieprawidłowa odpowiedź wymaga często wyjaśnienia zagadnień, które sprawiają 

                                                           

4 A. Madeja, op. cit., s. 281, 288. 
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uczniom trudność. Doskonale zatem sprawdzi się tu tryb nauczania mieszany, 

hybrydowy (b-learning) uwzględniający zdalne wykonywanie przez ucznia 

zaprogramowanych zadań oraz spotkania z lektorem z wykorzystaniem 

komunikatorów, chatu czy drogi e-mailowej. 

W glottodydaktyce istotną funkcję pełnią gry dydaktyczne, wśród których można 

wyróżnić gry zorientowane na system językowy oraz na sprawności komunikacyjne5. 

Zadaniem gier stawiających sobie za cel system językowy jest wyrobienie umiejętności 

rozpoznawania i produkowania wypowiedzi poprawnych pod względem formy 

(poprawność może dotyczyć struktury, pisowni, wymowy, rozróżniania dźwięków). 

W kształceniu stacjonarnym – z uwagi na konieczność oceny poprawności wykonania 

zadania – wymagają one, aby prowadzącym był nauczyciel, w przeciwieństwie do gier 

zorientowanych na sprawności komunikacyjne, w których lektor może przyjąć rolę 

obserwatora i konsultanta. Wiąże się to z faktem, iż w tego rodzaju grach istotne 

znaczenie ma nie tyle poprawność językowa, ile skuteczność komunikacyjna, 

co powoduje, iż grający muszą wykazać się przede wszystkim umiejętnością słownej 

wymiany informacji w formie ustnej lub pisemnej. Warto zastosować zatem gry 

symulacyjne, które polegają na podejmowaniu przez słuchaczy działań 

przypominających czynności wykonywane w różnych sytuacjach życiowych.  

Odnosząc się do typologii gier i zabaw, należy wskazać, iż określona forma 

realizacji zajęć determinuje rodzaj ćwiczeń, które mogą zostać zastosowane 

w procesie kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych. 

O ile bowiem w przypadku kształcenia stacjonarnego możliwe jest wprowadzenie 

interesujących zadań zorientowanych na rozwój wszystkich sprawności językowych, 

o tyle w nauczaniu zdalnym nie do końca sprawdzą się gry i zabawy rozwijające 

mówienie oraz czytanie. Podstawowym problemem będzie tu bowiem utrudniona 

– ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z lektorem – ocena poprawności 

wykonanych ćwiczeń. Co prawda w tym celu można wykorzystać komunikator, 

jednak przy kilkunastoosobowej grupie słuchaczy i niepewnych warunkach 

technicznych takie rozwiązanie nie zawsze przyniesie pożądane efekty. Warto jednak 

wprowadzić ćwiczenia opierające się na grach symulacyjnych, które przygotują 

słuchaczy do funkcjonowania w środowisku polskojęzycznym. Można wykorzystać 

                                                           

5 T. Siek-Piskozub, Gry i zabawy na lekcji języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 1993, nr 2, s. 109-
110.  
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zadania polegające na porządkowaniu wypowiedzi dialogowych, a także na 

wpisywaniu kwestii do scenek sytuacyjnych w komiksach edukacyjnych. Dzięki temu 

słuchacze będą mieć poczucie, że przyswojone zwroty i wyrażenia mają praktyczne 

zastosowanie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. 

Stosowane w nauczaniu zdalnym interaktywne ćwiczenia odgrywają istotną rolę 

w motywowaniu uczestników poprzez zróżnicowane formy przekazu, np. elementy 

interakcyjne, dźwięk, obraz itp. Kluczowe znaczenie ma także strona graficzna 

ćwiczeń, które powinny przyciągać uwagę słuchaczy kolorowymi ilustracjami i/lub 

rekwizytami, a także w miarę możliwości angażować ich wszystkie zmysły, co pozwoli 

na zanurzenie się w języku. Zwrócić należy przy tym uwagę na ćwiczenia rozwijające 

rozumienie ze słuchu, które umożliwiają „osłuchanie się z językiem”. Sprawdzą się 

one doskonale szczególnie w nauczaniu zdalnym, podczas którego bezpośredni 

kontakt z lektorem jest ograniczony. Teksty nagrane przez nauczyciela, ewentualnie 

odpowiednio przygotowane w oparciu o dostępne w Internecie pliki dźwiękowe, 

dostarczą słuchaczom prawidłowych wzorców artykulacji, oswoją uczniów z prozodią 

języka polskiego, a dołączone do nich interaktywne ćwiczenia pozwolą na samodzielne 

sprawdzenie rozumienia tekstów. Można tu wykorzystać testy jedno- i wielokrotnego 

wyboru, zadania z lukami, jak również krzyżówki, dobieranie w pary czy układanie 

zdań/fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności. 

Innym, równie ważnym aspektem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy kulturowej, 

niezbędnej do pełnego poznania języka. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia 

metodyki nauczania języka obcego, ale i praktyki językowej. Znaczny odsetek osób 

pochodzenia ukraińskiego uczy się bowiem języka polskiego z myślą o podjęciu 

studiów lub pracy w Polsce. Bez znajomości realiów kulturowych młodym ludziom, 

a tym bardziej dorosłym, trudno będzie funkcjonować w polskim społeczeństwie. Stąd 

tak ważne jest podejmowanie na lektoratach podstawowych zagadnień dotyczących 

polskiej literatury, zabytków architektury polskiej, zróżnicowania regionalnego 

i małych ojczyzn czy filozofii w zakresie preferowanych przez Polaków wartości. 

W celu realizacji powyższych celów warto sięgnąć do metod niestandardowych, jak 

choćby gra miejska, którą można zaadaptować do kształcenia online i przenieść do 

świata wirtualnego. W przypadku b-learningu odmiennej organizacji będą zapewne 

wymagały również zajęcia poświęcone najwybitniejszym Polakom czy problematyce 

grzeczności, która odgrywa ważną rolę w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Silne 

zakorzenienie grzeczności w kulturze każdego społeczeństwa sprawia bowiem, iż jest 
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to temat trudny dla obcokrajowców ze względu na niepełne wykształcenie 

kompetencji komunikacyjnej oraz na częste zjawisko interferencji językowej, 

polegającej na nieświadomym adaptowaniu znanych zasad do nowych sytuacji 

komunikacyjnych6. W przypadku osób narodowości ukraińskiej oraz Polaków 

zamieszkałych od lat na Ukrainie, trudności te paradoksalnie wynikają 

z podobieństwa obu modeli grzeczności językowej, co staje się barierą w nabywaniu 

kompetencji komunikacyjnej zwłaszcza przez osoby, które uczą się języka polskiego 

na Ukrainie7.  

Zajęcia z lektorem czy wykładowcą z Polski umożliwiają zatem obcokrajowcom 

poznanie języka polskiego w szerszym zakresie, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk 

językowych i kulturowych, a także różnic w stosowaniu języka w sytuacjach 

oficjalnych i nieoficjalnych. Jednocześnie dążenie lektorów do unikania języka 

pośredniego podczas zajęć sprzyja osiąganiu przez słuchaczy lepszych wyników, 

nawet mimo początkowych trudności. W takich sytuacjach widoczna jest bowiem 

większa motywacja i wysokie zaangażowanie uczniów, którzy efektywniej dążą do 

pokonywania bariery językowej.  

Przestrzeń wirtualna, w której zwykle realizowane są obecnie lektoraty, daje obu 

stronom procesu dydaktycznego możliwość łączenia nauki z zabawą, z ciekawym 

spędzaniem czasu w świecie, który nie tylko dla uczniów, ale i coraz częściej dla 

nauczycieli staje się naturalnym środowiskiem pracy. Mimo iż przyjmuje się, że wśród 

dorosłych gry i zabawy dydaktyczne, w tym ćwiczenia online, powinny pełnić funkcję 

fakultatywną, wspomagającą konwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, możliwe 

jest również takie przygotowanie lektoratów, by podczas ich realizacji wspomniane 

zadania zajmowały nadrzędne miejsce. 

Powszechna technologizacja społeczeństw powoduje, że większym 

zainteresowaniem będą się cieszyć zapewne zadania interaktywne, choć warto 

sięgnąć również do zabaw i gier tradycyjnych, które mogą być stosowane także 

w nauczaniu zdalnym. Tego rodzaju ćwiczenia wymagają nieco innego zaangażowania 

                                                           

6 Zwraca na to uwagę E. Sztabnicka-Gradowska, Przykłady wykorzystania gier i zabaw multimedialnych 
w nauczaniu cudzoziemców polskiej grzeczności językowej, [w:] Edukacja Międzykulturowa. Forum 
Glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 157. 
7 Zob. A. Krawczuk, Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów, [w:] Język 
a kultura, t. 23. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, 
Wrocław 2012, s. 165-179. 
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ze strony słuchaczy, którzy w zadaniach online mogą niekiedy wybierać poprawne 

odpowiedzi przypadkowo. Zabawy i gry językowe (w tym np. gry planszowe) powinny 

być opracowane przez lektora stosownie do tematyki zajęć oraz wieku, a tym samym 

możliwości intelektualnych graczy oraz poziomu znajomości języka. W przypadku 

kształcenia zdalnego mogą one zostać wykorzystane jako element pracy domowej, 

która daje możliwość zaangażowania pozostałych członków rodziny. Obok funkcji 

edukacyjnej, gry będą tu pełnić zatem szczególnie wyraźnie funkcję zabawową, 

relaksacyjną oraz integracyjną. Ponieważ w nauczaniu zdalnym lektor nie będzie miał 

nadzoru nad wykonaniem tego zadania, instrukcja musi być prosta i zrozumiała dla 

graczy. 

 Innowacyjne sposoby realizacji zajęć powinny być stosowane w praktyce 

glottodydaktycznej niezależnie od formy prowadzonego kształcenia. Wydaje się nawet, 

że to właśnie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

obligują lektora do przygotowania na tyle interesujących ćwiczeń, by słuchacz 

z chęcią po nie sięgnął, a także mógł je wykonać samodzielnie i otrzymał informację 

zwrotną albo dzięki automatycznej weryfikacji odpowiedzi na platformie, albo 

w postaci oceny, ewentualnych uwag czy dodatkowych wyjaśnień przekazywanych 

przez lektora.  

 Gry i zabawy, realizowane w różnej formie, służą zdaniem A. Jaroszewskiej8 

kształceniu sprawności językowych, rozwijaniu zasobu słownictwa, a także 

przybliżaniu kontekstów kulturowych. Poprzez uatrakcyjnianie oraz intensyfikowanie 

procesu dydaktycznego, przyczyniają się do zwiększenia motywacji i aktywizacji 

uczniów, którzy pracują efektywniej niż podczas wykonywania ćwiczeń 

konwencjonalnych. 

  

                                                           

8 A. Jaroszewska, Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym  
w kontekście wielokulturowości, [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, 
społecznym i medialnym, red. A. Surdyk, J. Z. Szeja, Poznań 2008, s. 159. 
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PATRIOTĄ BYĆ, CZYLI POLSKI PATRIOTYZM WSPÓŁCZEŚNIE 

 

Opracowanie: Paweł Skrzydlewski  

Cele:  

 wyjaśnienie natury patriotyzmu i jego roli w życiu osoby ludzkiej, 

 ukazania źródeł ideowych i realnych związku człowieka z ojczyzną, 

 prezentacja głównych elementów logosu i etosu współczesnych Polaków, 

 ukazanie roli naturalnych kręgów życia ludzkiego (rodziny, gminy i Kościoła) 

w kształtowaniu i rozwoju patriotyzmu współczesnych Polaków, 

 uwrażliwienie na rolę języka, kultury ojczystej, tradycji oraz ziemi rodzinnej, 

 ukazanie ideowych źródeł deformacji patriotyzmu oraz ideologii, które podejmują 

walką z patriotyzmem Polaków.  

Metody i techniki pracy: metoda tekstu programowanego (b-learning), zaprogramowane 

zadania dydaktyczne, praca z tekstem. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy) uwzględniający kontakt z nauczycielem 

poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie przez platformę 

Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane zadania, pracę z tekstem 

(słuchanie, czytanie). 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, materiały audiowizualne, teksty do 

samodzielnego czytania, zadania w generatorze ćwiczeń (LearningApps). 

1. Wprowadzenie do zajęć: 

https://www.canva.com/design/DAEQHIP2yPA/61pb9Reh-

_pAHeN7Plj_BA/view?utm_content=DAEQHIP2yPA&utm_campaign=designshare&utm

_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
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Proszę wysłuchać piosenek:  

Uwierz Polsko (Soul Sanok) 

https://www.youtube.com/watch?v=DzZiRyW7f-E 

Jacek Kaczmarski – Ostatnie dni Norwida 

https://www.youtube.com/watch?v=YSY6w5EESZU 

 

PATRIOTYZM 

Każda osoba ludzka jest obdarowana wielką godnością. Człowiek jest nie tylko kimś 

godnym, ale także rozumnym i wolnym, żyjącym ze swej natury w różnych rodzajach 

zrzeszeń ludzkich – od rodziny, przez społeczność lokalną, państwową, narodową do 

społeczności ogólnoludzkiej.  

Wśród społeczności ludzkich szczególne miejsce zajmuje naród, będący wspólnotą 

zrodzoną z dobrowolnej decyzji człowieka. Wspólnota ta istnieje i może trwać dzięki 

patriotyzmowi. Patriotyzm jako postawa i cnota jest efektem uświadomienia sobie przez 

człowieka własnej powinności wobec innych osób. Powinności, jaka płynie z racji 

odziedziczenia pewnej kultury, a także powinności, jaka spoczywa na człowieku z racji 

obowiązku przekazywania przyszłym pokoleniom otrzymanego dziedzictwa. Należy zatem 

widzieć w patriotyzmie przede wszystkim owoc dobrze ukształtowanego człowieka, który 

żyje „poza swój grób”, ale także kogoś, kto w swym życiu bierze na swe barki 

odpowiedzialność za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość swoją i swych najbliższych.  

Tak pojęty patriotyzm daje państwu nie tylko dobrych obywateli, ale także dzielnych 

i niezłomnych żołnierzy, sumiennych urzędników, zatroskanych nauczycieli, wychowawców 

i kapłanów – słowem ludzi prawych, dojrzałych  i samodzielnych, żyjących życiem osobistym 

i zbiorowym zarazem. Patriotyzm przyczynia się do trwania, rozwoju i obrony ojczyzny, to 

jest ziemi rodzinnej.  
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W narodzie nieustannie kwitnie i pomnaża się kultura wysoka, wynosząca życie 

osobowe na wyżyny, jakich nigdy nie da ani społeczeństwo, ani państwo. Kultura ta obejmuje 

ludzkie poznanie, życie moralne, sztukę i technikę, a także życie religijne. Polski patriotyzm 

jest osadzony w historii i w doświadczeniu licznych pokoleń, które splatały swą miłość do 

Ojczyzny z miłością do Pana Boga i bliźnich.  

Patriotyzm Polaków jest efektem osadzenia ich życia na fundamencie cywilizacji 

łacińskiej, dlatego też patriotyzm polski był zawsze związany z Kościołem Katolickim, który 

wytworzył cywilizację łacińską. Miłość do Ojczyzny może wprawdzie nie mieć u danej osoby 

bezpośredniego ugruntowania w katolicyzmie  i samym chrześcijaństwie, a nawet może mieć 

areligijny charakter, ale właściwy patriotyzm polski zawsze odnosił się do dewizy: Bóg, 

Honor, Ojczyzna. 

Dewiza ta nie jest tylko hasłem noszonym na sztandarach różnych instytucji, ale jest 

fundamentem polskości, narodowości Polaków. Polskość tę charakteryzuje zarówno 

pobożność i silna emocjonalność, dogłębna forma przeżywania swej historii (dziedzictwa 

narodowego), jak również silne przywiązanie do wolności  i suwerenności życia ludzkiego. 

Polacy od samego swego początku wiązali suwerenność i wolność z katolicyzmem.  

Współczesny stan polskiego patriotyzmu nie jest sprawą łatwą do przedstawienia. 

Lata zaborów (123 lata), wcześniejsze przed zaborami błędy  i wypaczenia życia zbiorowego, 

a następnie przenikanie do życia Polaków różnych ideologii (indywidualizmu, 

kolektywizmu, materializmu, różnych form irracjonalizmu) wyrządziło wiele krzywdy 

polskości i samemu patriotyzmowi. Przeradzał się on często w różne postacie zachowań, które 

niewiele miały wspólnego z patriotyzmem. 

Ślepa miłość, a właściwie samouwielbienie siebie, połączone z pogardą wobec innych 

nie jest i nigdy nie będzie przejawem patriotyzmu polskiego. Będzie raczej jego 

przeciwieństwem i zwyrodnieniem. Sprzeciwia się patriotyzmowi także każda postać 

światopoglądu kosmopolitycznego, w którym neguje się powinność człowieka względem 

Ojczyzny i rodaków, lekceważy dziedzictwo przodków  i pracę na rzecz dobra i rozwoju 

własnego narodu. 
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Dlatego patriotyzmem nie jest jakaś forma szowinizmu (ani też kult swego państwa), 

połączonego z nieżyczliwością wobec innych narodów. Sam patriotyzm Polaka nie polega 

jedynie na „związkach krwi”, nie jest też dziedziczony po przodkach, a także równoznaczny 

z obywatelstwem i zamieszkiwaniem na terenie państwa polskiego. Jest on żywą formą 

miłości swej ojczyzny. Miłością, którą należy ciągle podtrzymywać, wzmacniać i rozwijać. 

W naturalnym biegu dziejów patriotyzm rozwija się i zmienia, choć niecałkowicie. Bywa 

modyfikowany, ale ma swój zasadniczy cel, jakim jest zachowanie narodowej tożsamości. 

Wiek XX był czasem zwalczania ojczyzn, narodów i patriotyzmów. Często zwalczanie 

to miało charakter utajony i dokonywało się poprzez hasła ogólnoludzkiego braterstwa, 

równości, wolności, świata bez granic, otwartości lub wolności.   

Niekiedy forma zwalczania patriotyzmu przybierała postacie zbrodnicze (narodowy 

socjalizm, bolszewizm), a także karykaturalne i fałszywe (faszyzm, egotyczny i niemoralny 

nacjonalizm). Był to także czas pojawiania się ideologii i utopii antynarodowych 

i antypatriotycznych (kosmopolityzmu, nihilizmu indywidualnego i społecznego, 

anarchizmu, kolektywizmu).  

Współcześnie istnieje również wiele zagrożeń dla polskości i patriotyzmu. Godzą one 

w źródło patriotyzmu Polaków, tj. w pietyzm, dzięki któremu patriotyzm może trwać. 

Pietyzm jest postawą wdzięczności i synowskiego oddania, jakie dana osoba żywi wobec 

ojczyzny.  

Warto zauważyć, że trwanie i rozwój patriotyzmu w danej osobie są możliwe tylko 

wtedy, gdy rodzina przygotuje ją do aktów pietyzmu, ponieważ to miłość i posłuszeństwo 

ojczyźnie mają swe wsparcie ze strony życia religijnego człowieka. Gdy rodzina oraz ludzka 

pobożność są słabe, wprawdzie sam patriotyzm może  w osobie się rozwijać, ale nie ma on 

wtedy ochrony, wsparcia i umocnienia, jakie normalnie pojawia się w osobie, gdy ta żyje czcią, 

szacunkiem, wdzięcznością  w stosunku do rodziców oraz Boga. Te wszystkie elementy 

dostarcza człowiekowi przede wszystkim rodzina, w dalszej kolejności szkoła i środowisko 

wzrastania  i życia osoby ludzkiej.  
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W XX wieku w społeczeństwie polskim nastąpiło znaczne rozbicie rodziny, oderwanie 

jej życia od domu rodzinnego, przerzucenie wychowania i edukacji na instytucje 

pozarodzinne i pozareligijne, rozbudzenie w ludziach mentalności minimalistycznej, 

utylitarnej, często hedonistycznej i prymitywnej. Temu także zaczęło towarzyszyć zerwanie 

naturalnych i ukształtowanych historycznie więzi społecznych w środowisku lokalnym oraz 

zmanipulowanie wielu ludzi ideologią kosmopolityzmu, globalizmu, internacjonalizmu, 

równości wszystkich kultur, otwartości itp. 

Należy zauważyć, że dziś dla znacznej grupy osób polskość sprowadza się tylko do 

polskojęzyczności, głównie z powodu braku znajomości innych języków. Polakiem w sensie 

kulturowym jest często określany ten, kto zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

posiada obywatelstwo polskie i mówi po polsku. Dla takich osób polskość zwykle nie wiąże 

się ze świadomością obowiązków wobec swego narodu i Ojczyzny, z odpowiedzialnością za 

los dziedzictwa kulturowego. 

Doświadczenie historyczne pokazuje, że osłabienie autentycznej polskości związane 

jest zawsze z oderwaniem człowieka od rodziny i życia rodzinnego, od więzi ze swą „małą 

ojczyzną” – regionem wzrastania i życia, ze zniechęceniem do uczestnictwa w pracach 

społecznych i narodowych, z lekceważeniem instytucji państwa oraz różnych jego elementów. 

Nasz fundament cywilizacyjny zakłada także uporządkowanie życia społecznego 

przez prawo, które jest nie tylko sprawiedliwe i rozumne, ale także zgodne z prawem 

naturalnym i Prawem Bożym. Fundament nasz domaga się tworzenia całej kultury ludzkiej 

na prawdzie, którą zdobywa się w sposób naukowy. Szczególnie ważnym miejscem 

zdobywania prawdy jest uniwersytet, w którym prawda jest poznawana i przekazywana 

innym. Odgrywa on fundamentalną rolę  w kształtowaniu kultury narodowej oraz 

w tworzeniu się osobowej dojrzałości człowieka. Dojrzałość ta wyraża się również 

w patriotyzmie i przywiązaniu do Ojczyzny. Kryzys uniwersytetu spowodowany 

odchodzeniem od prawdy, od jej pełnego poznawania rodzi bardzo poważne zagrożenia dla 

bytu narodowego i ostatecznie osłabia także samo państwo, które pozbawione rozumnych, 

w pełni wykształconych osób, staje się często antynarodowym, biurokratycznym 

i zniewalającym mechanizmem.  
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Personalizm, prawo oraz nauka są dla polskości zatem najważniejsze i to one 

ostatecznie pozwalają zaistnieć w osobie ludzkiej pietyzmowi, z którego rodzi się patriotyzm, 

naród i sam byt Ojczyzny.  

Należy zatem za Feliksem Konecznym powtórzyć, że „Człowiek nie może się 

krępować krótkością życia, a w życiu zbiorowym musi postępować tak, jak gdyby śmierć nie 

istniała. Zbiorowe życie polega na przekazywaniu dorobku (duchowego i materialnego) 

następnemu pokoleniu, a zatem na moralnej (nie tylko fizycznej!) ciągłości pokoleń. Trzeba 

myśleć poza grób i pozostawić coś z siebie następcom, inaczej życie nasze niewiele byłoby 

warte”9. 

1. Patriotyzm jest postawą i cnotą człowieka wyrażającą się w miłości i czci dla swojej 

ojczyzny. Słowo pochodzi z języka łacińskiego (łac. patria – ojczyzna, od łac. pater – ojciec). 

Proszę pamiętać o tym, że ojcostwo należy pojmować szeroko, także w odniesieniu do życia 

duchowego człowieka. Ojcostwo w sensie szerokim wyraża się: 

a. w dawaniu życia (nie tylko w wymiarze biologicznym, ale także duchowym);  

b. w podtrzymywaniu życia (karmieniu, dostarczaniu strawy duchowej i cielesnej; 

c. w formacji życia (edukacja i wychowanie);  

d. w obronie życia. 

 

Proszę wysłuchać utworu Marka Grechuty Ojczyzna i zastanowić się nad jego treścią. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACqE-0ErffY 

  

                                                           

9 F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 212.  
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Zadanie do wykonania:  

Proszę uzupełnić  zdania podanymi  wyrażeniami. 

a. dobra wspólnego / b. języka ojczystego / c. osób i rodzin / d. na życie kulturą wysoką 

1. Ojczyzna jest rzeczywistością duchową, w której mamy szansę……………………. 

2. Kultura ojczysta zawsze wymaga znajomości ………………………...……………… 

3. Naród jest przede wszystkim wspólnotą………………………………………...……. 

4. Patriotyzm wymaga zawsze rozumnej służby dla …………………………..………. 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pfcz2164321 

Wnioski: 

Proszę pamiętać o tym, że Ojczyzna jest dla każdego człowieka wspólnotą zrodzoną 

z miłości do swych rodaków oraz do ziemi ojczystej.  Pełni ona ważną funkcję w rozwoju 

człowieka. Bez Ojczyzny i narodu bardzo trudno jest wytworzyć tzw. kulturę wyższą, która 

rozwija najistotniejsze dziedziny ludzkiego życia. Na dziedziny te składa się całe ludzkie 

poznanie, życie moralne i artystyczne wraz z techniką oraz całą bogatą dziedziną przeżyć 

religijnych.  
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2. Polska jest ojczyzną dla blisko 60 milionów osób żyjących w kraju i na obczyźnie. Jako 

Polacy mamy kontakt z innymi kulturami, językami i nacjami, które wpływają na naszą 

tożsamość, często ubogacając ją i doskonaląc. Patriotyzm polski zmienia się zatem i może się 

rozwijać, ale zachowuje swą tożsamość. Tożsamość ta zawarta jest w naszej kulturze, 

obyczajowości, języku, ziemi ojczystej, pomnikach przeszłości. Od wieków dewizą Polaka są 

trzy słowa: BÓG HONOR OJCZYZNA. Wyrażają one to, co najważniejsze dla nas i co 

nieustanie staramy się zachować, umacniać i rozwijać.  

Pietyzm jako cnota (trwała dyspozycja do dobra, przeciwieństwo wady)  kieruje osobę 

ku wdzięczności i posłuszeństwu, czci dla ojczyzny. Pietyzm jest zaczynem cnót społecznych 

człowieka, które ostatecznie kształtują w nim postawy obywatelskie, narodowe, patriotyczne. 

W tradycji pietyzm rodzi w człowieku szacunek.  

Proszę przeczytać fragment tekstu. 

„Szacunek (łac. observantia) zdaniem Akwinaty (…) polega na żywieniu czci (dulia). 

Wiąże się ściśle z posłuszeństwem wobec osób sprawujących nad nami władzę. Przede 

wszystkim wobec rodziców, ale także, w miarę rozwoju życia ludzkiego, szacunek zaczyna 

obejmować wszystkich, którzy »są jak ojciec« dla człowieka. Przypomnijmy, że rodzicielstwo 

należy wiązać nie tylko z jego biologiczną stroną, ale ze sprawianiem życia w człowieku 

w ogóle, jego umacnianiem i doprowadzaniem do pełni, ochroną przed zagrożeniami. 

Wszystko to jest naturalną i właściwą formą rodzicielstwa. Wszędzie, gdzie mamy do 

czynienia z jakąś realną formą sprawiania życia w człowieku przez edukację, budzenie 

w człowieku twórczości i życia sztuką, budowanie więzi z Bogiem, tam istnieje forma 

rodzicielstwa i jest jakieś ludzkie dziecięctwo. Dlatego należy mówić o szacunku wobec 

nauczycieli, przełożonych, wszelkich osób sprawujących jakąś władzę nad nami, którzy dzięki 

niej niosą jakąś postać życia w nas. Z tej racji, że sam człowiek jest istotą społeczną, a każda 

społeczność wymaga władzy, a zatem troski o realizację dobra wspólnego, istnieje, zdaniem 

Akwinaty, naturalna konieczność w człowieku do osiągania i ćwiczenia się w cnocie 

szacunku”10. 

Proszę wysłuchać utworów: 

                                                           

10 P. Skrzydlewski, Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii wychowania 
i edukacji. Gdańsk 2018, s. 114.  



20 
 

  
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  Promocja Języka 

Polskiego  (The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)  

Jana Pietrzaka – Żeby Polska była Polską 

https://www.youtube.com/watch?v=HO46vMAUALc  

oraz  

Jacka Wójcickiego – Miejcie nadzieję 

https://www.youtube.com/watch?v=VIz_WDsP66s  

Zadanie do wykonania: 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami oddającymi sens patriotyzmu.  

a. BÓG HONOR OJCZYZNA / b. Pana Boga /c. tożsamości narodowej d. pietyzmu 

1. Polska tożsamość narodowa wypływa przede wszystkim z cnoty …………………. . 

2. Pietyzm i zrodzony z niego szacunek dla rodziców oraz osób sprawujących władzę 

obejmuje także szacunek dla………………………….. .  

3. Polska tożsamość narodowa i kulturowa zasadza się na dewizie …………………. . 

4. Rozwój i trwanie Polski wymaga zachowania jej ………………………….… . 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pspfmr1ka21 
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 3. Ojczyzna to – jak uczył poeta Cyprian Kamil Norwid – „wielki zbiorowy obowiązek”. 

Obowiązek ten niekiedy wymaga poświęcenia i walki o zachowanie bytu państwa, narodu 

i kultury własnej. Przede wszystkim jednak obowiązek ten wymaga od patriotów pracy 

codziennej, normalnej, owocnej. Praca ta obejmuje zarówno życie indywidualne, jak 

i rodzinne.  

W czasie tej pracy i walki nie wolno zapominać, że służba Ojczyźnie spełnia się 

również przez serdeczną i pełną miłości pracę w rodzinie, społeczności lokalnej,  a także przez 

służbę państwu. 

Ojczyzna jest zbiorowym obowiązkiem, w którym – obok szacunku – ważna jest cześć. 

Cześć jako cnota społeczna także wypływa z pietyzmu i składa się na nasz polski patriotyzm.  

Proszę przeczytać uważnie poniższy tekst, w który św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia 

specyfikę cnoty czci. 

„Cześć należy się nie tylko przełożonym, ale każdemu jestestwu rozumnemu, a więc aniołom 

i ludziom, ze względu na jakąkolwiek ich wyższość względem kogokolwiek, gdyż wszelkiej 

prawdzie, wszelkiemu dobru i pięknu należy się nie tylko szacunek, ale i cześć, jako 

odblaskom Najwyższej Prawdy, Dobra i Piękna. Jak podkreśla Akwinata […] w każdym 

człowieku można odnaleźć jakąś wyższość, jakąś wybitną zaletę, z powodu której ów 

człowiek, choćby pod innymi względami był zły i wrogi nam, zasługuje na cześć. Trzeba tylko 

umieć i chcieć patrzeć. To oczywiście wymaga wyzbycia się zarozumiałości, będącej jedną 

z głównych przeszkód zarówno w pracy nad udoskonalenie własnego charakteru, jak 

i w stosunkach z innymi ludźmi. Do takiej czci zobowiązani są nie tylko podwładni względem 

przełożonych oraz względem ludzi zajmujących jakieś wybitne stanowisko w społeczeństwie, 

ale także w stosunku do wszystkich, a więc i do przełożonych choćby najwyższych, do 

podwładnych, choćby najniższych i najbardziej nikczemnych, oczywiście nie z powodu 

nikczemności tych ostatnich, ale z powodu ich ludzkiej godności, i ukrytych może zalet”11. 

  

                                                           

11 Św. Tomasz z Akwinu Suma teologiczna t. XX, Londyn 1972, s. 220. 
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Proszę wysłuchać Pieśni Konfederatów Barskich  

w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego i Jacka Kowalskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=6R9Q1V0OROU  

Zadanie do wykonania 

Proszę uzupełnić zdania, aby oddawały prawdziwy sens polskiego patriotyzmu. 

a) dobrym synem lub córką, mężem lub bratem /b) roztropności /c) miłości Ojczyzny / 

d) wszelkich obowiązków 

1. Walka z wrogami Ojczyzny może tylko wtedy być skuteczną, gdy wynika z autentycznej 

…………………………...……. . 

2. Miłość do Ojczyzny wymaga przede wszystkim pracy dla niej oraz wywiązywania 

się z ……………………………………...….. . 

3. Nie można być dobrym Polakiem,  gdy nie jest się jednocześnie ………………...… . 

4. Męstwo jako cnota wypływa z miłości do Ojczyzny. Cnota ta, by mogła być owocna, 

wymaga od Polaków………………………… . 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p0doimrcc21 
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4. Polskość jest zawsze oparta nie tyle na czynnikach biologicznych (więzach krwi),  ile na 

miłości rodzimej kultury oraz na silnej więzi duchowej z rodakami i ziemią ojczystą, a także 

z językiem. U podstaw narodu i jego kultury leży zatem dobrowolna decyzja każdego 

człowieka. Nikt nie może być zmuszony do tego, by być częścią jakiegoś narodu. Z kolei sam 

fakt istnienia narodów jest swoistym dowodem wolności człowieka i wolności zrzeszenia, 

które tworzy naród. To wszystko sprawia, że naród jest rzeczywistością nie tylko dobrowolną 

i świadomą, rozumną, ale także rzeczywistością moralną. Wszelkie działania niemoralne nie 

tylko niszczą tego, kto je podejmuje, ale także osłabiają byt narodowy.  

Moralny wymiar kultury narodowej i patriotyzmu ukazuje przede wszystkim cnota 

posłuszeństwa. Podobnie jak inne cnoty społeczne jest ona zawsze owocem pietyzmu. Proszę 

przeczytać poniższy fragment tekstu: 

„posłuszeństwo pochodzi z szacunku, który polega na czci i poważaniu przełożonego, i z tego 

powodu mieści się w różnych cnotach, mimo że samo w sobie jest cnotą odrębną, o właściwym 

sobie przedmiocie, którym jest spełnianie rozkazów. Gdy więc posłuszeństwo wynika 

z poważania przełożonych, mieści się ono w cnocie karności, gdy pochodzi z poważania 

rodziców, mieści się w pietyzmie, gdy pochodzi z czci Bożej, mieści się w cnocie religijności 

jako przejaw pobożności”12. 

„posłuszeństwo władzom świeckim napotyka nieraz na wielkie trudności, zwłaszcza wtedy, 

gdy przełożeni nie umieją rozkazywać, co niejednokrotnie zgubiło Polskę. Słusznie za 

generałem Zamoyskim powiedział o. Jacek Woroniecki: »Nieprawda, aby Polacy byli z natury 

swej nieposłuszni i niekarni, przeciwnie, są oni zdolni do doskonałego posłuszeństwa, tylko 

w Polsce nikt nie umie rozkazywać. Słuchać jak należy nierozumnych rozkazów jest 

niemożliwością i nie sposób tą drogą dojść do posłuszeństwa i karności«. Chodzi zwłaszcza 

o to, aby rozkazy były zgodne z prawem Boskim i sprawiedliwym prawem ludzkim, zostały 

przed wydaniem dobrze przemyślane oraz przygotowane i wreszcie w odpowiedniej chwili 

w właściwy sposób podane do wiadomości podwładnym, wystrzegając się jakiegokolwiek 

faworyzowania jednych lub krzywdzenia drugich, dopasowując ogólne wymagania prawa 

                                                           

12 STh II-II q. 104 art. 3 ad 1. 
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nie równo do wszystkich, ale równomiernie, według zdolności, sił i potrzeb poddanych, 

i równocześnie zgodnie z dobrem ogółu”13.  

Proszę wysłuchać słów Ojca Św. Jana Pawła II o Ojczyźnie 

https://www.youtube.com/watch?v=yswP2nv4I2c  

Zadanie do wykonania 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami. 

a) zaprzeczeniem i zwyrodnieniem patriotyzmu /b) osobistej i dobrowolnej decyzji / 

c) dobrego moralnie życia  /d) związku władzy z dobrem moralnym 

1. Naród tworzony jest przez osoby dzięki …………………………….……..………….. . 

2. Cała kultura narodowa wymaga od osoby ludzkiej………………………….…..…… . 

3. Szowinizm jako postawa i ideologia jest…………………………………………….…. . 

4. Wszelkie posłuszeństwo, tak potrzebne do wspólnotowego życia i działania, jest owocem 

afirmacji czyjejś dobroci i godności oraz dostrzeżenia …………………....….. . 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=pgp6tzbtk21 

  

                                                           

13 Ojciec Feliks Wojciech Bednarski w:  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna t. XX, Londyn 1972, 
s. 230. 
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5. Należy pamiętać o tym, że tradycja ojczysta Polaka jest zawsze osadzona na personalizmie, 

wolności oraz silnej więzi z Panem Bogiem. Z tej racji słusznie podkreśla się, że kultura polska 

jest zasadniczo katolicka, chrześcijańska, co nie oznacza, że każdy Polak musi być osobą 

wierzącą, bo ludzka religijność jest sprawą osobistą, wolności sumienia. Oznacza to, że nikt 

nie może być do życia religijnego przymuszany, ani też nie istnieje żadne prawo do zwalczania 

życia religijnego osoby. Wolność do życia po swojemu, do realizacji swoich przekonań 

i wierzeń jest istotnym elementem kultury polskiej. Element ten zawsze łączył się 

z otwartością na innych ludzi i ich przeżycia. Z tej racji na przestrzeni dziejów, podobnie jak 

i dziś, kultura polska jest żywa i dynamiczna, ubogacająca się innymi kulturami.  

Proszę wysłuchać słów Ojca Św. Jana Pawła II o powinnościach Polaków 

https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQAY 

Proszę pamiętać o tym, że polski patriotyzm osadzony jest mocno na cnocie 

wdzięczności (łac. gratitudo). Cnota ta wprost odnosi się do dobroczyńców poprzez ich 

uszanowanie, ale także i poprzez pamięć o nich; niesie ona przyjaźń i odwzajemnianie za 

otrzymane dobro. Wdzięczność jest więc cnotą szczególnie mocno aktywizującą człowieka, 

wyrażającą się w praktyce aktami miłości i czynnej dobroci. Tam, gdzie cnoty tej brakuje, 

zamiera życie wspólnotowe i ginie sama wspólnota, pojawia się nieład oraz brak pokoju.  

Proszę przeczytać poniższy fragment tekstu:  

„ubogi nie jest niewdzięczny, jeśli czyni, co może, by odwdzięczyć się za otrzymane 

dobrodziejstwo. Tak bowiem dobrodziejstwo, jak i odwzajemnienie się polega bardziej na 

dobrej woli niż na samym skutku. Dlatego Seneka powiedział: »Okazujemy z całego serca, jak 

wielką radość sprawił nam dar, i okazujemy naszą radość nie tylko w obecności tego, kto daje, 

ale na każdym miejscu. Kto przyjął dar z uczuciem wdzięczności, spłacił już pierwszą ratę 

zaciągniętego długu«. Wynika stąd, że można odwzajemnić się za otrzymane dobrodziejstwo 

także temu dobroczyńcy, choćby znajdował się w jak najbardziej pomyślnych warunkach, 

a mianowicie przez okazywanie mu czci i szacunku. Toteż Arystoteles powiedział: »Ten, kto 

ma wyższość, powinien wyciągnąć z przyjaźni więcej czci, kto jest w potrzebie – więcej 

korzyści, bo nagrodą dzielności i dobroczynności jest cześć, a pomocą w potrzebie jest zysk«. 

Seneka zaś dodaje: »Wiele jest rzeczy, przez które możemy się odwdzięczyć nawet 

najszczęśliwszym za wszystko, co jesteśmy im winni, np.: przez szczerą radę, ożywione 
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stosunki towarzyskie, przez uprzejmą i przyjemną rozmowę, ale bez domieszki pochlebstwa, 

przez pilną uwagę, kiedy ktoś prosi o radę, przez zachowanie tajemnicy, kiedy się zwierza, 

przez serdeczne współżycie i przyjaźń”14. 

Proszę przeczytać poniższy tekst i zastanowić się nad rolą przyjaźni w narodzie, 

w państwie i w życiu człowieka.  

Państwo „nie jest zespoleniem ludzi na pewnym miejscu dla zabezpieczania się przed 

wzajemnymi krzywdami i dla ułatwienia wymiany towarów. Wszystko to co prawda być 

musi, jeśli państwo ma istnieć, jednakowoż jeśli nawet to wszystko jest, to i tak nie jest to 

jeszcze państwo, bo jest ono wspólnotą szczęśliwego życia, obejmującą rodziny i rody, dla 

celów doskonałego i samowystarczalnego bytowania [podkr. moje: P. S.]. Nie da się tego 

osiągnąć, jeśli ludzie nie mieszkają na jednym i tym samym miejscu i nie zawierają małżeństw. 

Stąd właśnie powstały w państwach i powinowactwa, i bractwa [fratrie], i związki ofiarnicze, 

i zrzeszenia towarzyskie. Są one tworem przyjaźni, bo przyjaźń jest wówczas, gdy się 

zamierza współżyć ze sobą. Celem państwa jest zatem szczęśliwe życie, a reszta to środki do 

tego celu wiodące. Państwo zaś jest wspólnotą rodów i miejscowości dla doskonałego 

i samowystarczalnego bytowania. To znów polega [...] na życiu szczęśliwym i pięknym. 

Trzeba tedy przyjąć, że wspólnota państwowa ma na celu nie współżycie, lecz piękne 

uczynki”15 

„Istotą więzów łączących państwo jest przyjaźń […] prawodawcy bardziej się o nią troszczą 

niż o sprawiedliwość, bo zgoda zdaje się być podobna do przyjaźni, a o zgodę najbardziej 

zabiegają prawodawcy, pragnąc, ile można, usunąć spory i kłótnie, które są objawem 

wrogości”16 

  

                                                           

14 STh II-II, q. 106 art. 3 ad. 5. 
15 Arystoteles. Polityka. Warszawa 2001 1280 b 13-14 
16 Arystoteles, Etyka nikomachejska. Wyd. 2. Warszawa 1982 1155 a.  
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Zadanie do wykonania 

 Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami. 

a)  do pokoleń przyszłych /b) chrześcijańskich źródeł /c) na dobro i zamknięty na zło / 

d) przyjaźni między narodami 

1. Nie ma polskiego patriotyzmu tam, gdzie jest pogarda i lekceważenie dziedzictwa 

narodowego oraz jego………………………………..….. . 

2. Wdzięczność przodkom pozwala nie tylko odnosić się z przyjaźnią do najbliższych, ale 

także………………………………………… . 

3. Patriotyzm jest zawsze otwarty ……………………………….…………………. . 

4. Życzliwość wobec rodaków nie wyklucza życzliwości i …………………………………..…. . 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=pwcip78g521 
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6. Patriotyzm jest zawsze efektem dobrego życia moralnego. Życie takie zakłada wiele cnót 

społecznych. Wśród nich jest cnota prawdomówności oraz przyjacielskości. Cnoty te wynikają 

wprost z afirmacji godności człowieka oraz społeczności, które on tworzy. Są one także 

skutkiem pietyzmu. Patriotyzm wymaga zawsze przyjacielskości, autentycznego lubienia 

i życzliwości. Bez nich nie istnieje żadna wspólnota ludzka.  

Jak wiadomo, przyjaźń jest pewną formą związku między osobami. Polega ona na 

odwzajemnionej miłości i życzliwości. Jest uważana za największy skarb w każdej wspólnocie. 

Proszę przeczytać poniższy tekst i zastanowić się nad rolą przyjaźni w narodzie 

i w życiu człowieka.  

„Każdy człowiek jest z natury przyjacielem każdego innego człowieka mocą pewnej ogólnej 

miłości, w myśl słów Pisma św. (Ekle 13, 15): Każda istota żyjąca lubi podobną do siebie, 

a każdy człowiek tego, który jest mu równy. Tego rodzaju miłość uzewnętrzniają znaki 

przyjaźni w postaci słów lub czynów, okazywane także obcym i nieznajomym. Nie jest to więc 

udawanie, gdyż nie okazuje im znaków przyjaźni doskonałej z braku tej zażyłości w stosunku 

do nich, jaka ożywia nas względem tych, którzy są z nami związani węzłem szczególnej 

przyjaźni”17 

Patriotyzm wymaga od Polaka roztropności w przekazywaniu prawdy i informacji 

innym osobom. Pomaga w tym cnota społeczna zwana prawdomównością. Cnota 

prawdomówności zmierza do oddania i ofiarowania drugiemu człowiekowi istotnego dobra, 

którym jest prawda. Zakłada ona, że sama prawda istnieje i jest poznawalna dla człowieka 

oraz że można ją przekazywać drugiemu człowiekowi, który będzie miał z niej pożytek.  

Proszę przeczytać tekst: 

„prawdomówność jest cnotą ze względu na to, że głosi prawdę, a to samo przez się jest 

czynnością dobrą, o ile, rzecz jasna, towarzyszące mu okoliczności są również dobre. Nie 

zawsze bowiem słuszne jest powiedzenie prawdy (np. zdradzenie tajemnic państwowych 

szpiegowi jest grzechem śmiertelnym). Jak każda cnota obyczajowa, tak i prawdomówność 

polega na złotym środku: między ukrywaniem prawdy, wtedy gdy trzeba ją ujawnić, 

                                                           

17 STh II-II qu. 114 art. 1 ad 2. 
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a rozpowiadaniem jej w nieodpowiednich okolicznościach, np. komu nie należy lub 

w niewłaściwy sposób. Prawdę można mówić nie tylko słowami, ale także pismem, gestami 

i całym zachowaniem”18 

Proszę wysłuchać wiersza Cypriana Kamila Norwida Tęskno mi Panie 

https://www.youtube.com/watch?v=mW11Bvmyigo  

Zadanie do wykonania 

Proszę uzupełnić zdania tak, aby oddawały właściwy sens patriotyzmu polskiego 

w kontekście zasad moralnych. 

a) miłość i przyjaźń wzajemna /b) okoliczności jej wypowiadania /c) wzajemnej sympatii osób 

/d) szczęście człowieka 

1. Mówienie prawdy jest warunkiem szacunku dla osoby, ale musi uwzględniać…………..... . 

2. Przyjaźń wynika z życzliwości i………………………………………….…. . 

3. Celem właściwym istnienia państwa i samego narodu jest…………………………...…. . 

4. Największym skarbem w każdej wspólnocie jest……………………………….. . 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=puwos665321 

  

                                                           

18 Ojciec Feliks Wojciech Bednarski w:  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna t. XX, Londyn 1972, 
s. 243. 
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Podsumowanie 

Proszę wysłuchać przesłania, jakie pozostawił nam Juliusz Słowacki 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo8sDn9kDkM  

Proszę wysłuchać słów św. Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=8z1Zt3WoUO0  

 

KLUCZ: 

1:  1 d, 2 b, 3 c, 4 a;  

2:  1 d, 2. B, 3 a, 4 c;  

3:  1 c, 2 d, 3 a, 4 b;  

4: 1 b, 2  c, 3 a, 4 d;  

5: 1 b, 2 a, 3 c, 4 d;  

6:  1 b, 2 c, 3 d, 4 a. 
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MOJA MAŁA OJCZYZNA 

 

Opracowanie: Lucyna Sikorska 
 
Cele:  

 zapoznanie słuchaczy z pojęciem mała ojczyzna,  

 zwrócenie uwagi na geograficzny, społeczno-kulturowy oraz emocjonalny 
wymiar małych ojczyzn, 

 zapoznanie z symbolami Chełma,  

 pogłębienie więzi z małą ojczyzną, a przez to również z Polską, 
 rozwijanie kompetencji językowej (doskonalenie umiejętności ortograficznych, 

kształcenie poprawności gramatycznej). 
 
Metody i techniki pracy: metoda tekstu programowanego (b-learning), 
zaprogramowane zadania dydaktyczne, praca z tekstem. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 
z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie 
przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane 
zadania, pracę z tekstem (rozumienie ze słuchu). 

Środki dydaktyczne: prezentacja wstępna, teksty doskonalące rozumienie ze 
słuchu, zadania w generatorach ćwiczeń (LearningApps, Wordwall). 

 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie:  
 

https://www.canva.com/design/DAEP69lVmto/Nw3F-
1J_YwPqeLBIHnNlwQ/view?utm_content=DAEP69lVmto&utm_campaign=designsha
re&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
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2. Proszę odnaleźć wyjście z labiryntu i ułożyć cytat – słowa księdza profesora 
Janusza Stanisława Pasierba – poety, teologa, historyka sztuki, wybitnego 
humanisty. 

 
 

3. Rozumienie ze słuchu – nagranie nr 1 (transkrypcja). 
 

Moja mała ojczyzna 

Mimo widocznej globalizacji, która sprawia, że postrzegamy siebie jako 

obywateli Europy i świata, każdy z nas ma na ziemi miejsce, które jest mu szczególnie 

bliskie. Może to być rodzinna wioska, dzielnica w dużej aglomeracji, miasto lub region. 

To miejsce, w którym dana osoba się urodziła, wychowała lub mieszka. Mała ojczyzna 

– niepowtarzalne, ukochane miejsce, do którego wciąż wracamy, choćby myślami. 

To z małych ojczyzn składa się wielka ojczyzna, a więzi człowieka z małą ojczyzną 

wpływają na przywiązanie i miłość do dużej ojczyzny. 

Mała ojczyzna jest miejscem symbolicznym, bliskim człowiekowi w sensie 

emocjonalnym. To także obszar bliski w znaczeniu geograficznym i społeczno-

kulturowym. Mowa tu o przestrzeni, którą człowiek poznaje w sposób bezpośredni, 

np. o krajobrazie oraz przyrodzie najbliższej okolicy, a także o lokalnej społeczności, 

z którą łączą każdego z nas określone więzi. Funkcjonując w danym otoczeniu, 

nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, poznajemy też historię, kulturę danego miejsca, 

w tym na przykład specyficzny język, którym posługują się mieszkańcy danego 

regionu. Wszystko to kształtuje osobowość człowieka, a także jego tożsamość 

regionalną. 
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1) Proszę wysłuchać nagrania i zaznaczyć:  

P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy jest fałszywe. 

0. We współczesnym świecie widoczne jest zjawisko 
globalizacji. 

P F 

1. Ludzie uważają się za obywateli świata. P F 

2. Małą ojczyzną możemy nazwać wyłącznie miejsce, w którym 
dana osoba się urodziła. 

P F 

3. Więzi emocjonalne z małą ojczyzną nie decydują  
o przywiązaniu i miłości do dużej ojczyzny. 

P F 

4. Pojęcie mała ojczyzna ma wyłącznie znaczenie geograficzne  
i emocjonalne. 

P F 

5. Każdy region posiada pewne charakterystyczne  właściwości 
językowe. 

P F 

6. Mała ojczyzna wpływa na charakter człowieka, który 
identyfikuje się z danym regionem. 

P F 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/8455/585/603 

 

2) Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B. 

 A B 

1.  rodzinna a) symboliczne 

2. tożsamość b) społeczność 

3. lokalna c) wioska 

4. kształtować d) relacje 

5. nawiązywać e) regionalna 

6. miejsce f) osobowość 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p1rj8uvk320 
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3) Do podanych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie zwroty i wyrażenia 
z poprzedniego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p6v084v7320 

 

4) Wśród podanych wyrazów i wyrażeń proszę wskazać synonimy wyrażenia mała 
ojczyzna. 

 
 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pfkfyz7vt20 

 
  

Przykład: 

Po studiach nie wróciłem już do rodzinnej wioski, ponieważ postanowiłem 
szukać szczęścia w stolicy. 

1. Szczerość i otwartość pomaga ................................................... 
z innymi ludźmi. 

2. W ................................................... nauczyciele cieszą się 
powszechnym szacunkiem i uznaniem. 

3. Sztuki walki (na przykład karate) z jednej strony rozwijają sprawność 
fizyczną młodych ludzi, z drugiej pomagają im .............................. 
swoją ............................... . 

4. ................................................... kształtuje poczucie więzi z innymi, 
sprawia, że postrzegamy siebie jako część większej zbiorowości.  

5. Grób Nieznanego Żołnierza jest ..................................................., 
upamiętniającym bezimiennych żołnierzy, którzy polegli podczas 
wojny. 
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5) Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z ich definicjami z kolumny B. 

  

 A  B 

1. ojcowizna a) część kraju oddalona od stolicy  
i większych miast 

2. mała ojczyzna b) terytorialna odmiana języka 

3. lokalny patriota c) miejsce urodzenia, wychowania lub 
zamieszkania danej osoby, która jest 
z nim związana emocjonalnie 

4. regionalista d) majątek odziedziczony po ojcu lub 
należący od lat do jednej rodziny 

5. prowincja e) znawca i miłośnik regionu 

6. globalizacja f) zespół miast lub osiedli skupionych 
wokół dużego miasta 

7. aglomeracja g) proces polegający na zacieraniu 
granic państwowych i różnic 
kulturalnych, na znoszeniu barier 
społecznych i gospodarczych 

8. regionalizm h) osoba przywiązana do miejsca 
urodzenia lub zamieszkania 

9. gwara i) cecha językowa (np. cecha wymowy, 
wyraz) charakterystyczna dla mowy 
mieszkańców określonego regionu 

 
 Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/8459/249/197 
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6) Do podanych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie wyrazy i wyrażenia 
z ramki.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/8459/470/820 

(W interaktywnej wersji ćwiczenia zostały podane odpowiednie formy poszczególnych wyrazów 
i wyrażeń). 

  

ojcowizna        lokalny patriota      globalna wioska       lokalny patriotyzm      
regionalizm       mała ojczyzna      przejaw patriotyzmu      kraina 
dzieciństwa     regionalista    prowincja    dom rodzinny 

Przykład: 

Gdy mówimy o małej ojczyźnie, mamy na myśli zwykle najbliższą okolicę, 
miejsce, w którym się urodziliśmy lub mieszkamy. 

1. Jak wynika z badań sondażowych,  ................................................... jest – 
według Polaków – uczestniczenie w wyborach lokalnych i krajowych, a także 
wywieszanie symboli narodowych podczas świąt państwowych. 

2.  Terminem ................................................... często określa się potocznie, 
z lekceważeniem, obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym 
ze względu na oddalenie od stolicy i większych miast. 

3. Po śmierci rodziców bracia podzielili się ................................................... . 

4. ................................................... powinien interesować się sprawami 
regionu, poznawać jego historię i kulturę, w tym twórczość miejscowych 
artystów. 

5. ................................................... to miejsce, które kojarzy mi się z ciepłem, 
miłością, a także z zapachem szarlotki i niedzielnego rosołu. 

6. ..................................................., które występują w różnych częściach 
Polski, są charakterystyczne także dla mowy wykształconych mieszkańców. 

7. Mały książę to książka, dzięki której choć na moment możemy przenieść się 
do magicznej ................................................... .  

8. ................................................... polega na przywiązaniu i miłości do małej 
ojczyzny. 

9. Żyjemy dzisiaj w ..................................................., w świecie, w którym 
media elektroniczne przełamują bariery czasowe i przestrzenne.   

10. Wczoraj odbyło się spotkanie miłośników historii 
i .........................…......................... z Chełma i okolic 
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7) Proszę rozwiązać krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło. 
 

1. ziemia, majątek, odziedziczone po przodkach 
2. odmiana języka ogólnego, charakterystyczna dla pewnego terytorium 
3.  właściwy dla danego miejsca, lokalny  
4. obszar znajdujący się z dala od stolicy; potocznie z lekceważeniem  

o obszarach opóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym 
5. określenie kraju, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy i jednocześnie nazwa, która 

kojarzy się z ptakami  
6. odnoszący się do całego świata, całościowy  
7. świadomość wspólnych cech i poczucie jedności z daną społecznością 
8. przeciwieństwo małej ojczyzny  
9. miasta lub osiedla skupione wokół dużego miasta  
10. zacieranie granic państwowych i różnic kulturalnych, społecznych  

i gospodarczych  

 

 
 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pqxcgayon20 
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8) Proszę połączyć wyrazy z trzech kolumn, aby powstały poprawne wyrażenia – 
cechy, jakimi powinien odznaczać się lokalny patriota.  

 
Przykład: pielęgnowanie lokalnego języka 
 

A B 

pielęgnowanie o środowisko naturalne 

podejmowanie więzi z lokalną społecznością 

kultywowanie lokalnego języka 

odczuwanie 
działań na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności 

uczestniczenie pamięci o lokalnych bohaterach 

troszczenie się lokalnych tradycji i obrzędów 

kultywowanie lokalnej drużynie 

kibicowanie o sprawy regionu i miasta 

dbanie 
w lokalnych wydarzeniach 

kulturalnych 

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/8468/735/349 

 
 
9) Proszę przekształcić według wzoru wyrazy z poprzedniego zadania. 

 
pielęgnowanie pielęgnować 

podejmowanie  

kultywowanie  

odczuwanie  

uczestniczenie  

troszczenie się  

kibicowanie  

dbanie  

 
 
https://learningapps.org/watch?v=p4curmoja20 
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10) Proszę przekształcić według wzoru wyrażenia z zadania 8. 
pielęgnowanie lokalnego 

języka 

pielęgnować lokalny 

język 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p4curmoja20 
 

11) Do podanych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie wyrażenia 
z poprzedniego zadania. 

 
 
 
 
 

 

1. Mimo że tego roku był bardzo zajęty, postanowił, że będzie ........................ 

........................................................ , które organizuje tutejszy dom kultury. 

2. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że warto ......................… 

..........................................., aby nasze dzieci i wnuki mogły oddychać czystym 

powietrzem. 

3. Bardzo ważne jest, by młodzi ludzie .........................................................., którzy 

walczyli o wolną Polskę. 

4. Marek, który jest fanem piłki nożnej, od lat ....................................................... 

sportowej. 

5. W badaniach ankietowych ponad połowa Polaków zadeklarowała, że 

.................................................. silną ........................................................ . 

6. Odkąd został lokalnym działaczem jednej z partii politycznych, 

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

  

Przykład: Andrzej jest prawdziwym lokalnym patriotą – jako 
miłośnik Ziemi Chełmskiej stara się pielęgnować lokalny język, 
którym posługują się najstarsi mieszkańcy regionu.  
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7. Ponieważ Wiktor wzrastał w poszanowaniu miejscowych zwyczajów, do dziś 

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

8. Leży mu na sercu dobro tutejszych mieszkańców,  dlatego też.................... 

................................... wiele .................................................................. . 

 

Link do interaktywnej wersji ćwiczenia:  

https://learningapps.org/watch?v=pidzp0fr320 

 
 

12) Proszę wysłuchać nagrania nr 2, a następnie rozwiązać test.  
 

Uwaga! W niektórych pytaniach możliwych jest kilka prawidłowych odpowiedzi. 

 

[transkrypcja] 

 

Monika: Dla mnie lokalny patriota to osoba, która jest gotowa nieść pomoc 

wszystkim potrzebującym. Nie chodzi tu tylko o angażowanie się w lokalne akcje 

charytatywne, ale też o zwykłą pomoc sąsiedzką. Można przecież zrobić zakupy 

starszemu sąsiadowi czy oddać ubrania, w których już nie chodzimy, biedniejszej 

rodzinie. 

 

Anna: Patriotyzm lokalny to dla mnie nie tylko pamięć o miejscowych 

bohaterach, który oddali życie za naszą wolność, czy udział w lokalnych wyborach. 

To także troska o najbliższe otoczenie, o środowisko, co widoczne jest przez segregację 

śmieci, ograniczanie konsumpcjonizmu czy inne działania proekologiczne. 

 

Agnieszka: Dla mnie nie ma różnicy między patriotyzmem lokalnym 

i globalnym. Kiedy troszczymy się o małą ojczyznę, budujemy przecież tę dużą 

ojczyznę, Polskę. Angażowanie się w sprawy lokalnej wspólnoty, troska o najbliższe 

otoczenie, szacunek wobec każdego człowieka, to wszystko składa się na patriotyzm.  

 

Marta: Lokalny patriotyzm opiera się na poczuciu więzi z miejscem urodzenia, 

zamieszkania, z lokalną społecznością. Lokalny patriota pielęgnuje miejscowe 

zwyczaje oraz szanuje język, którym posługują się mieszkańcy danego regionu. 

Wiktoria: Moim zdaniem lokalnym patriotą można nazwać osobę, która  

pamięta o ważnych lokalnych wydarzeniach historycznych, ale też pomaga innym, 
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zachowuje się w sposób kulturalny, płaci uczciwie podatki czy choćby sprząta po 

swoim psie. 

Test 

1. Według Moniki lokalnym patriotą można nazwać osobę, która: 

b) bierze udział w akcjach charytatywnych, a także pomaga innym 

c) pomaga sąsiadom 

d) przekazuje innym swoje ubrania  

2. Zdaniem Anny lokalny patriotyzm wyraża się przez: 

a) działania proekologiczne 

b) udział w wyborach 

c) szacunek wobec innych 

3. Według Agnieszki: 

a) patriotyzm globalny jest ważniejszy niż patriotyzm lokalny 

b) patriotyzm lokalny należy utożsamiać z patriotyzmem globalnym 

c) patriotyzm to pojęcie przestarzałe 

4. Marta twierdzi, że lokalny patriota: 

a) kultywuje regionalne zwyczaje 

b) uczy się regionalnego języka 

c) czuje więź z danym miejscem lub regionem 

5. Zdaniem Wiktorii lokalny patriota: 

a) nie musi pamiętać o ważnych wydarzeniach historycznych, ale powinien 

pomagać innym 

b) jest osobą kulturalną i uczciwą 

c) jest miłośnikiem zwierząt 

Link do interaktywnej wersji ćwiczenia: 

https://learningapps.org/watch?v=pfxp7ci1v20 

13) Proszę – zgodnie z przykładem – podkreślić w tekście poprawne wyrazy podane 
w nawiasach. Herb Chełma znajdzie Pani/Pan pod ćwiczeniem. 

 



42 
 

  
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  Promocja Języka 

Polskiego  (The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)  

Herb Chełma  (przedstawia/uwidacznia/obrazuje) białego niedźwiedzia na 

zielonej tarczy. (Przemierza/Przesuwa się/Znajduje się) on pomiędzy trzema dębami 

(rosnącymi/wznoszącymi się/rozpościerającymi się) na wzgórzu. Wydaje się, że 

niedźwiedź (kroczy/wędruje/przesuwa się) w prawo wolnym, pewnym krokiem. Nad 

tarczą herbową (ukazuje się/widnieje/rysuje się) złota korona 

(dopełniona/dokończona/zwieńczona) krzyżem. 

Jak podaje legenda, w czasie najazdu mongolskiego wrogowie – w poszukiwaniu 

(skrywających się/ukrywających się/przykrywających się) mieszkańców Chełma – 

(weszli/podeszli/zbliżyli się) do jednej z jaskiń. Po chwili jednak 

(wybiegli/wyszli/podążyli) w popłochu, przerażeni widokiem białego jak kreda 

niedźwiedzia, który zaczął ich gonić. W wierzeniach mongolskich biały niedźwiedź był 

bowiem (uważany/czczony/uznawany) jak bóstwo. W dowód wdzięczności za 

uratowanie miasta chełmianie (umieścili/postawili/wstawili) białego niedźwiedzia 

w swym herbie.  

 

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/8470/957/156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82m#/media/Plik:POL_Ch%C5%82m_COA_1.svg 
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14) W poniższym tekście o białym niedźwiedziu proszę uzupełnić luki odpowiednimi 
literami: ó, u, rz, ż, ch, h. Proszę zwrócić uwagę na pisownię niektórych wyrazów 
dużą literą. 

 
 

 
 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p3t4h5b0j20 
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KLUCZ DO ZADAŃ 

2. „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”. 

3A. 1P, 2F, 3F, 4F, 5P, 6P. 

3B. 1c, 2e, 3b, 4f, 5d, 6a. 

3C. 1. nawiązywać relacje; 2. lokalnej społeczności/lokalnych społecznościach;  

3. kształtować osobowość; 4. Tożsamość regionalna; 5. miejscem symbolicznym. 

4. miejsce dzieciństwa, gniazdo ojczyste, miasto rodzinne, najbliższe otoczenie, ziemia 

naszych ojców, ojczyzna lokalna, ojczyzna regionalna, globalna wioska, rodzinne 

strony. 

5. 1d, 2c, 3h, 4e, 5a, 6g, 7f, 8i, 9b. 

6. 1. przejawem patriotyzmu; 2. prowincja; 3. ojcowizną; 4. Lokalny patriota;  

5. Dom rodzinny; 6. Regionalizmy; 7. krainy dzieciństwa; 8. Lokalny patriotyzm;  

9. globalnej wiosce; 10. regionalistów. 

7. 1. ojcowizna; 2. gwara; 3. regionalny; 4. prowincja; 5. gniazdo ojczyste;  

6. globalny;7. tożsamość; 8. duża ojczyzna; 9. aglomeracja; 10. globalizacja. 

8. pielęgnowanie lokalnego języka, odczuwanie więzi z lokalną społecznością, 

kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów, kultywowanie pamięci o lokalnych 

bohaterach, podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, dbanie 

o środowisko naturalne, kibicowanie lokalnej drużynie, troszczenie się o sprawy 

regionu i miasta, uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. 

9. podejmować, kultywować, odczuwać, uczestniczyć, troszczyć się, kibicować, dbać. 

10. podejmować działania na rzecz lokalnej społeczności; 2. kultywować pamięć 

o lokalnych bohaterach. 

11. 1. będzie uczestniczył/będzie uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach 

kulturalnych; 2. dbać o środowisko naturalne; 3. kultywowali pamięć o lokalnych 

bohaterach; 4. kibicuje lokalnej drużynie; 5. odczuwa więź z lokalną społecznością; 

6. troszczy się o sprawy regionu i miasta; 7. kultywuje lokalne tradycje i obrzędy; 8. 

podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. 

12. KLUCZ: 2 a, b; 3 b; 4 a, c; 5 b. 

13. Znajduje się; rosnącymi; kroczy; widnieje; zwieńczona; ukrywających się; weszli; 

wybiegli; czczony; umieścili. 
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14. 

W zamierzchłych czasach, na szczycie Chełmskiej Górki w kredowej jaskini żył 

śnieżnobiały niedźwiedź. Pewnego razu ten groźny zwierz ujrzał w świątyni 

jasnoczerwony święty ogień. Porażony jego blaskiem znikł w podziemiach. Odtąd 

wychodził tylko wtedy, gdy mieszkańcom Chełma groziło niebezpieczeństwo.  

Kiedyś wataha najeźdźców próbowała zdobyć gród. Wówczas zjawił się biały 

niedźwiedź, który niczym super bohater pokonał przeciwników. Znużony trochę 

walką stanął na wzgórzu pomiędzy trzema dębami. 

Do dziś duch białego niedźwiedzia, zwanego Bieluchem, na co dzień przemierza 

kręte korytarze podziemi. Od czasu do czasu wynurza się nagle w białej szacie i choć 

jest łagodny dla ludzi, nawet najodważniejsi turyści drżą przed spotkaniem z tym 

stróżem lochów. Bez wahania spełniają jego żądanie i chętnie wypowiadają życzenie 

z ręką przyłożoną do białej ściany. Potem czekają aż duch zniknie w mroku i żwawo 

biegną podrapać na szczęście w lewą piętę mini figurkę Bielucha. 
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WIRTUALNA GRA MIEJSKA 

Opracowanie: Beata Kucharska 

Temat: Wirtualna gra miejska 

Cele główne:  

 wskazanie potencjału edukacyjnego w przestrzeni miasta Chełm jako obszaru 

międzykulturowego i pogranicznego, 

 zapoznanie z legendami chasydzkimi i ich popkulturowymi reinterpretacjami jako 

elementami dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego, 

 rozwijanie umiejętności odczytywania kodów kulturowych oraz intertekstualności 

(gier tekstualnych, adaptacji i reinterpretacji tekstów kultury), 

 rozwijanie sprawności językowej w zakresie posługiwania się językiem polskim jako 

obcym. 

Metody i techniki pracy: metoda tekstu przewodniego (w e-learning), metoda zadań 

programowanych (gry dydaktyczne, quizy i krzyżówki interaktywne), interaktywny 

escape room. 

Środki dydaktyczne:  

1) ebook z programem zajęć (link, pdf, MP4), 

2) prezentacja „Chełm, gdzie stworzono Golema” (link, format pdf), 

3) prezentacja „Gra miejska. Zadania interaktywne” (link Genially), 

4) escape room „Poszukiwanie Golema” (link Genially). 

 

Materiał dydaktyczny 1. Ebook pt. „Wirtualna gra miejska. Program zajęć” 

Link: 

https://www.canva.com/design/DAENtDOkQaY/7zEGoJFO6jqXUFFHXFgOVw/vie

w?utm_content=DAENtDOkQaY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&

utm_source=publishsharelink 
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Screen (wybrane strony): 
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Materiał dydaktyczny 2. Prezentacja „Chełm, gdzie stworzono Golema” 

Link: https://prezi.com/view/BjQw4MksfAQYKbEd8ydy/ 

Screen: 
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Materiał dydaktyczny 3. Prezentacja „Gra miejska. Zadania interaktywne” 

Link: https://view.genial.ly/5ee3faa3b42de40d084610b9 

Screen: 
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Materiał dydaktyczny 4: Escape Room „Poszukiwanie Golema” 

Link: https://view.genial.ly/5fa151288519011e966a8e5e 

Screen: 
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Przebieg warsztatów: 

Zadanie 1.  

Wprowadzenie do wirtualnej gry miejskiej. Zapoznanie z filmem 

edukacyjnym na temat legendy o chełmskim Golemie. Praca z materiałem 

dydaktycznym nr 2. Zaproszenie uczestników do wirtualnej wycieczki po mieście 

Chełmie Wśród materiałów umieszczonych w prezentacji znajdują się reportaże 

o miejscach historycznych Chełma (podziemiach kredowych, starówce), film 

animowany o golemie z Chełma. Wszystkie te informacje będą przydatne podczas 

właściwych zadań (tj. pracy z materiałem edukacyjnym 3 i 4). 

Polecenie: Obejrzyj ekranizację animowaną legendy o chełmskim Golemie. 

 

Screen (materiał edukacyjny 2): 
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Zadanie 2.  Co wiesz o Golemie? Praca z tekstem legendy oraz interaktywnym 

obrazem (materiał dydaktyczny 3). 

 

Screen strony – materiał dydaktyczny 3: 

 

 
 
Przykładowe zadanie z interaktywnego obrazu: Kto jest na zdjęciu? Puzzle 
Link: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0d523ecb75b0 
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Zadanie 3. Gry dydaktyczne sprawdzające umiejętność czytania ze 

zrozumieniem tekstu legendy o Golemie. 

 

Materiał dydaktyczny 3 (strona z zadaniem): 

 
 
Link 1: https://wordwall.net/play/7246/502/475 
 
Screen: 
 

 
 
Link 2: https://wordwall.net/play/7246/502/682 
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Screen: 
 

 
Link 3: https://wordwall.net/play/7246/502/684 
 
Screen: 
 

 
 

  



55 
 

  
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  Promocja Języka 

Polskiego  (The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)  

Zadanie 4. Praca z tekstem piosenki pt. „Cały świat to jeden wielki Chełm”.  

Podczas piosenki ukazują się pytania zamknięte i otwarte, udzielenie odpowiedzi 

pozwala przechodzić do kolejnego etapu. Ćwiczenie wygenerowane w Edpuzzle. 

 

Link: https://edpuzzle.com/media/5f0b9a60cd9a5e3f00aec4be 

(Uwaga – program z linku powyżej wymaga logowania, wolny dostęp tylko z linku 

załączonego w materiale dydaktycznym 3) 

 

Screen strony z zadaniem: 
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Zadanie 5. Uzupełnij tekst legendy o Golemie (ćwiczenie z lukami w tekście). 

Ćwiczenie osadzone w materiale edukacyjnym 3. Wygenerowane w programie 

Educaplay. 

Link: https://www.educaplay.com/gclassroom/?game=149850 

 

Screen: 

 
Zadanie 6. Escape Room „W poszukiwaniu Golema” (materiał dydaktyczny 4) 
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Link: https://view.genial.ly/5fa151288519011e966a8e5e 

 

Screen: 
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ZABAWY CZYTELNICZE Z LITERATURĄ POLSKĄ  

 

Opracowanie: Beata Kucharska 

Cele: 

 zapoznanie z wybranymi tekstami literatury polskiej, zarówno klasycznej jak i tej 

najnowszej (autorami, gatunkami, motywami); 

 kształtowanie kompetencji czytelniczych, językowych i komunikacyjnych; 

 rozwijanie sprawności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie 

(jako językiem obcym). 

Metody i techniki pracy: pokaz, metoda tekstu programowanego (b-learning), 

metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia interaktywne i gry dydaktyczne 

Środki dydaktyczne: 

1) ebook z programem zajęć (format pdf, MP4),  

2) ebook pt. „Zabawy czytelnicze – teksty do zajęć” (format pdf, MP4),  

3) prezentacja multimedialna pt. „Zabawy czytelnicze. Zbiór interaktywnych 

ćwiczeń i gier dydaktycznych”,  

4) testy (ex ante i ex post). 

 

Materiał dydaktyczny 1:  

EBOOK z programem zajęć  

Link: 

https://www.canva.com/design/DAEPBVTvtvU/D1RTjlcKWDeW2soQ_cnC6A/view

?utm_content=DAEPBVTvtvU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut

m_source=publishsharelink 
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Screen: 
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Materiał dydaktyczny 2.  

Ebook pt. „Zabawy czytelnicze – teksty do zajęć” 

Link:https://www.canva.com/design/DAEUhEzOh1M/iaxooXHvoZi1pHTmrzqJuA/

view?utm_content=DAEUhEzOh1M&utm_campaign=designshare&utm_medium=lin

k&utm_source=publishsharelink 

Screen (wybrane strony): 
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Materiał dydaktyczny 3. 

Prezentacja multimedialna pt. „Zabawy czytelnicze z literaturą polską. Zbiór 

interaktywnych ćwiczeń i gier dydaktycznych”.  

Link: https://view.genial.ly/5fe76fe5a666f40d7dc6b2a5 

Screen (wybrane strony): 
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Zadanie 1.  

Zapoznanie z wybranymi fragmentami tekstu lektury pt. „Asiunia” Joanny 

Papuzińskiej. Polecenia: Przeczytaj! Posłuchaj! (materiał dydaktyczny nr 3 – 

audiobook, plik pdf.) 

 

Zadanie 2.  

Czytanie ze zrozumieniem. Opis postaci. (materiał dydaktyczny nr 3) 

 
 
Zadanie 3.  
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Śladem niedźwiadka Wojtka, bohatera książki Łukasza Wierzbickiego. Posłuchaj! 

Przeczytaj! 

Screen (materiał dydaktyczny nr 3): 
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Karta pracy 

Po przeczytaniu opowiadania Łukasza Wierzbickiego o niedźwiedziu Wojtku należy 

uzupełnić układ wydarzeń wg poniższego schematu. 

 
 

Zadanie 4. 

Praca z tekstem wiersza Juliana Tuwima. Posłuchaj! Przeczytaj! 

Screen (materiał dydaktyczny nr 3): 
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Karta pracy - Warsztaty poetyckie z "Abecadłem" 

Julian Tuwim zapomniał o kilku literach z alfabetu w swoim wierszu "Abecadło". 

Dokończ wiersz o literach, które spadły z pieca według poniższego wzoru. Pamiętaj 

o rymach! Powodzenia! 

C się złapało za rączki z Z i stało się CZ 
D też chciało, ale mu się nie udało 
 
 
 

 

Zadanie 5. 

Praca z akrostychem – budowanie wiersza na bazie wybranego wyrazu. 

AKROSTYCH to taki wiersz, który jest  zbudowany na bazie jednego słowa, czyli każdy 

wers tego wiersza zaczyna się od kolejnej litery jakiegoś wyrazu. Każdy wers składa 

się z kilku słów lub jednego zdania. Polecenie: Odszyfrujcie, na jakim słowie został 

zbudowany ten akrostych.  

Powinnam dzisiaj rano wstać 
I tak długo nie spać. 
Ech, szkoda teraz żałować. 
Raczej trzeba się szybko szykować. 
Wstaję więc z łóżka migiem, 
SZybko i z tak zwanym drygiem. 
Oczy mam jeszcze zaspane, 
Kapcie gdzieś porozrzucane, 
Loki bardzo rozczochrane 
Aj, zaczynam wołać mamę! 
Sama sobie nie poradzę 
I pomocy potrzebuję. 
Szybko zęby myję, 
Trę policzki, włosy czeszę, 
Kiedy się tak bardzo spieszę 
Ani myślę o śniadaniu.... 

 

  



67 
 

  
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  Promocja Języka 

Polskiego  (The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)  

Zadanie 6. 

Praca z tekstem lektury pt. „Rany Julek!” Agnieszki Frączek. Bohaterem jest mały 

Julek Tuwim, przyszły poeta. Wybrane fragmenty utworu dotyczą humorystycznych 

epizodów biograficznych rodziny Tuwimów (materiał dydaktyczny nr 2 i 3). 

Screen: 

 
 

7. Materiały uzupełniające: 

 

ZAŁĄCZNIK 1. 

Praca z tekstem lektury „Asiunia” – czytanie ze zrozumieniem 

 

Wybrane fragmenty tekstu: 

 

ASIUNIA – TYTUŁOWA BOHATERKA 

„Nie byłam jeszcze wtedy panią Joanną, tylko Asiunią, małą dziewczynką 

w szpiczastym kapturku. Niedawno właśnie miałam urodziny, skończyłam pięć 

lat.” 

(…) 

„Nazywam się Joanna Papuzińska. Mam pięć lat – mówiłam, i dla większej pewności 

pokazywałam rękę z pięcioma palcami”. (…) 

„Gdy skończyła się wojna miałam już lat sześć i pół”. 

(…) 
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„nie ma Andrzeja, który czytał mi wierszyki, a potem jak mu się znudziło zaczął 

uczyć mnie liter (…)” 

„- gdzie mieszkasz? - Mątwicka trzy mieszkania jeden - no dobrze - mówi Marek. - 

Tylko żebyś nigdy nie zapomniała! Adres jest najważniejszy” (…) 

„W dzień chodziłam z Elką do przedszkola i to było dużo lepsze”.  

(…) 

„Śpiewaliśmy piosenki o krasnoludkach – hopsasa, hopsasa. Bawiliśmy się też 

w „w stawie, w stawie pływają łabędzie, kto pary nie złapie, ten niezdarą będzie”, 

ale ja nigdy nie zostałam niezdarą, bo Elka zawsze zdążyła złapać mnie za rękę i już 

byłyśmy parą. Najlepsza była zabawa w „mało nas do pieczenia chleba”. Chodziło 

się w kole i przywoływało coraz to nowe dzieci po imieniu: – Mało nas, mało nas, 

do pieczenia chleba, tylko nam, tylko nam Andrzejka potrzeba W dodatku urosłam 

i to była tragedia, jak mówiła ciocia. Ale nigdy nie mówiła, że jest tragedia, tylko że 

„tragedia we fraku”. W każdym razie zdobyła dla mnie sandałki i sukienkę, nie 

wiem skąd, ale problem został rozwiązany”. 

(…) 

 

BRACIA ASIUNI 

„Pracowali jak dorośli a przecież byli zwykłymi nastolatkami, jakich dziś uważa się 

za dzieci” (…) 

“Nie ma Przemka, który fikał kozły na trapezie i grał na organkach. Nie ma 

Andrzeja, który czytał mi wierszyki, a potem, jak mu się znudziło, zaczął mnie uczyć 

liter. Ani Marka, ani Krzysia, ani małego Tomeczka.” 

(…) 

 

ELKA 

„Taka trochę większa niż ja, nazywała się Elka. W dzień chodziłam z Elką do 

przedszkola”. 

(…) 
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CIOCIA TYGRYS 

„Ciocia Ola była dla odmiany bardzo wesoła i ciągle się jej trzymały żarty. Na 

przykład udawała, że jest tygrysem, i goniła mnie dookoła stołu, a ja uciekałam 

i wołałam:  

– Tygrys, tygrys, ogon sobie wygryzł!  

Ciocia Ola była prawdziwym tygrysem i miała nawet więcej siły niż tygrys. 

Opiekowała się aż setką różnych dzieci i to wcale nie swoich rodzonych, tylko 

takich, które pogubiły się na wojnie. Ciocia Tygrys umiała jakoś trafić do ludzkich 

serc i zdobyć dla swojej kolonii pożywienie i opał”. 

(…) 

 

TATA ASIUNI 

„Zbliżał się koniec wojny i zaczęło się wielkie czekanie na rodziców. Ci rodzice, 

którzy przeżyli wojnę i Powstanie, przychodzili po swoje dzieci, nieraz z bardzo 

dalekich stron. I któregoś dnia przyszedł także nasz tato”. 

 

NIEJASNE ORAZ POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE:  

„Zbliżał się koniec wojny i zaczęło się wielkie czekanie na rodziców. Ci rodzice, 

którzy przeżyli wojnę i Powstanie, przychodzili po swoje dzieci, nieraz z bardzo 

dalekich stron. I któregoś dnia przyszedł także nasz tato”. (…) 

  



70 
 

  
Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu  Promocja Języka 

Polskiego  (The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange)  

ZAŁĄCZNIK 2. 

Praca z tekstem lektury „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”  

– czytanie ze zrozumieniem, słuchanie tekstu 

„Dzieci BZDURZĄ i – że tak powiem – chcą być  BZDURZONE.  Potem to im 

przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą” [Julian Tuwim] 

Neologizmy: BZDURZENIE, BZDURZONE od rzeczownika BZDURA 

Frazeologizm polski: Komuś coś PRZECHODZI lub NIE PRZECHODZI od czasownika 

niedokonanego CHODZIĆ, dokonanego PRZECHODZIĆ 

Rany Julek! 

Rany Julek! 

Trach, bach, bam! 

Co to? 

Wybuch! 

Gdzie? A tam! 

Pachnie siarką! 

Siarką?! Och! 

Huk był straszny! 

Więc to proch! 

Spójrzcie w górę! 

Ile dymu! 

Beczka prochów u Tuwimów 

[Agnieszka Frączek, fragm.. „O Rany Julek”]. 
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ŚLADEM LEGEND I BAŚNI POLSKICH 

 

Opracowanie: Beata Kucharska 

Cele: 

 zapoznanie z tekstami kultury polskiej w okresie od XIX do XXI w. 

z wyakcentowaniem tzw. styków kulturowych pogranicza oraz intertekstualności, 

 kształtowanie kompetencji czytelniczych i międzykulturowych,  

 kształtowanie postawy szacunku i dbałości o wspólny spadek dziedzictwa 

kulturowego, 

 usprawnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie 

posługiwania się językiem polskim jako obcym. 

Metody i techniki pracy: wykład konwersatoryjny, metoda tekstu programowanego  

(b-learning), zaprogramowane zadania i gry dydaktyczne, praca z tekstem kultury 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 

z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, jak: spotkania bezpośrednie 

przez platformę Classroom (Meet, chat, kontakt forum i mailowy), a także 

zaprogramowane zadania (uwzględnione w programie kształcenia zajęć) i pracę 

z tekstem kultury (słuchanie, oglądanie, czytanie). 

Środki dydaktyczne:  

1) ebook z programem zajęć (format pdf, MP4) 

2) ebook pt. „Śladem baśni i legend polskich - teksty do zajęć” (format MP4, link do 

canvy - pliki multimedialne) 

3) prezentacja multimedialna pt. „Śladem baśni i legend polskich. Zbiór ćwiczeń 

interaktywnych” (zadania w generatorach ćwiczeń Genially, Wordwall, 

LearningApps, Educaplay). 
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Materiał dydaktyczny 1.  

EBOOK z programem zajęć – link: 

https://www.canva.com/design/DAENt5z24DA/83bnM9J4KhlSTKc-

UbL4FQ/view?utm_content=DAENt5z24DA&utm_campaign=designshare&utm_med

ium=link&utm_source=publishsharelink 

 
Screen ebooka z programem zajęć: 
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Materiał dydaktyczny2.  

Ebook pt. „Śladem baśni i legend polskich - teksty do zajęć” 

Link:https://www.canva.com/design/DAEQcOZE6yE/D2_PWYP21sfN61K40zCzpA

/view?utm_content=DAEQcOZE6yE&utm_campaign=designshare&utm_medium=li

nk&utm_source=homepage_design_menu 
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Materiał dydaktyczny 3:  

Prezentacja multimedialna pt. „Śladem baśni i legend polskich. Zbiór ćwiczeń 

interaktywnych” (zadania w generatorach ćwiczeń Genially, Wordwall, LearningApps, 

Educaplay). 

 

Link: https://view.genial.ly/6012aa07c676a80d944d9665 

 

Screen:
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Moduł I

 

 
Zadanie 1.  Poznanie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” 
Zadaniem uczestników zajęć jest wysłuchanie legendy. Następnie uczestnicy są 
poproszeni o przeczytanie wybranych fragmentów legendy (ebook – teksty do zajęć) 
i wykonanie ćwiczenia czytania ze zrozumieniem (ebook – ćwiczenia).  
 
Screen strony z fragmentem audiobooka z tekstem legendy: 

 
 
Link do nagrania (podcast):  https://voicespice.com/Default.aspx/legenda 
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Moduł II 
 

 
 

Zadanie 2.  Czytanie ze zrozumieniem „Legendy o smoku wawelskim”. 

Fragment tekstu legendy (screen ebooka): 
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Zadanie 3. Czytanie ze zrozumieniem „Legendy o Żmiju z Żmigrodu”.  

Fragment tekstu legendy (screen ebooka): 

 
 

Zadanie 4. Czytanie ze zrozumieniem klechdy (baśni polskiej) „O smoku Strachocie” 

spod Wroclawia  

Fragment tekstu klechdy (screen ebooka): 
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Zadanie 5. Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem Legendy o Bazyliszku z Warszawy.  

Fragment tekstu legendy (screen ebooka): 
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Zadanie 6. Czytanie ze zrozumieniem baśni o miłości Żmija i Miłej. 

Fragment tekstu legendy (screen ebooka): 

 
 
Zadanie 7.  Quiz – mapa smoków polskich. 

Ćwiczenie podsumowujące wiadomości z modułu II na temat baśni i legend 

o smokach polskich. Zadaniem uczestników jest przyporządkowanie smoczych 

bohaterów do określonych miejsc na mapie Polski, a także uporządkowanie wydarzeń 

i elementów świata przedstawionego poznanych tekstów literackich. 
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Moduł III 

 
 

8. Czytanie i słuchanie wybranych fragmentów tekstów o krasnoludkach polskich – 

z Tatr, Kaszub, Wrocławia i z kopalni w Wieliczce.  
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9. Materiały uzupełniające: 

 

Załącznik 1 

 

„POLSKIE SMOKI” 

opracowała Beata Kucharska w oparciu o „Księgę smoków polskich” Bartosza 

Sali, Olszanica 2014. 

Do zadania 2 – „Legenda o smoku wawelskim” 

Każdy z was zapytany, czy mieliśmy w Polsce smoki, odpowie bez wahania, że 

tak, kiedyś mieliśmy, ale tylko jednego smoka pod Krakowem. Był to smok wawelski, 

który dokuczał okolicznym mieszkańcom za czasów panowania legendarnego króla 

Kraka.  

Smok ten pożerał owce i krowy, a czasem napadał też na ludzi. Wielu rycerzy 

próbowało się zmierzyć z potworem, ale nikomu nie udało się go pokonać.  

Trwało to jakiś czas, aż smok dał się skusić i zjadł podrzuconą owieczkę. Potem 

miał takie pragnienie, że wypił pół Wisły i pękł. To znana legenda, która przyniosła 

sporo chwały pomysłowemu szewczykowi, który podrzucił smokowi tę pełną siarki 

owieczkę.  

Współcześnie możemy zobaczyć pomnik feralnego smoka w Krakowie, gdzie – 

jako atrakcja turystyczna –  od czasu do czasu zieje sztucznym ogniem.  

Nie był to jedyny smok w naszym kraju. Swego czasu było ich całkiem sporo, 

a najwięcej na południu Polski.  

Do zadania 3 – „Legenda o Żmiju ze Żmigrodu” 

Najstarsze legendy mówią o smoku z Beskidów, którego nazywano Żmij. Był to 

podobno ogromny gad, pokryty błyszczącą łuską, z przerażającym pyskiem 

i błoniastymi skrzydłami. Na jego szpetnej głowie błyszczała ogromna złota korona, 

bogato wysadzana drogocennymi kamieniami. Żmij zagnieździł się w grocie u podnóża 

Beskidu Niskiego, skąd wylatywał na polowania. Nikt z mieszkańców nie wiedział, jak 

się przed nim uchronić. W okolicy zapanowała trwoga. Nikt nie czuł się bezpieczny, 

bo głodny potwór polował nie tylko na owce i krowy, ale również na ludzi.  

Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do swego księcia Żyrosława. Książę był dzielny 

i mądry, ale niestety nie wiedział, jak pokonać tak wielkie zwierzę. Początkowo chronił 

swych ludzi, zapewniając smokowi owce jako pożywienie. Przyszedł jednak czas, że 

książę musiał zmierzyć się z potworem. Wiedział, że jego ludzkie siły to za mało przy 

potędze Żmija, ale mimo to wziął miecz i wyruszył do siedziby bestii. Towarzyszył mu 
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tylko młody giermek, który całą drogę zaklinał swojego pana, aby ten zaniechał 

wyprawy. 

Potwór wyszedł z jaskini i zaczął się rozglądać za owcami, które zazwyczaj o tej 

porze przyprowadzano mu na śniadanie. Tym razem jednak nic nie było. Żmij poczuł 

gniew, że ludzie nie przynieśli mu żadnej daniny. Już szykował się do wylotu, aby coś 

upolować, gdy na jego drodze stanął rycerz w zbroi i z mieczem. To Żmija zdziwiło 

jeszcze bardziej, bo dotąd żaden człowiek nie ośmielił się stanąć z nim do walki.  

Żmij popatrzył z góry na mężczyznę, który wydał się śmiesznie mały i słaby 

wobec jego potęgi. Mógł zmiażdżyć go jednym ruchem ogona czy upiec na miejscu 

swoim ognistym oddechem. Żmij jednak nie zamierzał używać swojej siły. „Ot, 

przekąska!” – pomyślał z pogardą smok i powoli zaczął pochylać łeb, aby połknąć 

księcia. Żyrosław stał nieruchomo i nie uciekał. Straszny łeb smoka powoli zawisł 

nad rycerzem, a jego paszcza ukazała szereg ostrych kłów. Żmij uważnie przyglądał 

się swojej ofierze, którą za chwilę miał pożreć, gdy tuż obok usłyszał drżący szept:  

- Panie mój, zaklinam, uciekaj! – To przerażony giermek nie mógł patrzeć na śmierć 

swego księcia.  

Smok kłapnął zębami zadowolony, że będzie więcej ludzi do zjedzenia. 

Ta chwila nieuwagi Żmija pomogła Żyrosławowi, który nagłym ruchem wydobył miecz 

i wsadził potworowi w pysk na sztorc, zaklinowując mu obie szczęki. Zanim 

zaskoczony Żmij zareagował, to sprytny książę dźgał go kolejną bronią i w ferworze 

walki zrzucił smoczą koronę z jego łba. Podbiegł też giermek, aby pomóc swojemu 

panu.  

Wtedy stała się rzecz nieoczekiwana – pozbawiony korony smok zaczął maleć 

w oczach, aż stał się małym, niegroźnym wężem, wijącym się w trawie. Żyrosław 

patrzył zdumiony, a giermek krzyczał: – To czary, prawdziwe czary, panie!  

- Zapewne. – zgodził się książę, patrząc na koronę smoka, która leżała u jego stóp 

i również zaczęła maleć.  

- Dobijmy węża, panie, bo jeszcze znów się powiększy! – zaproponował giermek.  

Chłopak wziął kij i zaczął uderzać węża. Niespodziewanie nadleciały okoliczne 

ptaki i zadziobały Żmija. Książę i giermek patrzyli zdumieni – smok został pokonany. 

Żyrosław zabrał koronę, która zmniejszyła swój obwód, dopasowując się do ludzkich 

rozmiarów. Książę z giermkiem wrócili do grodu. Witały ich tłumy radujących się 

górali i mieszkańców dworu.  

Sława Żyrosława jako pogromcy smoka Żmija sięgała daleko. Wielu nowych 

ludzi przyjechało w Beskidy, chcąc mieszkać na ziemiach tak potężnego pana, który 
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własnoręcznie pokonał potwora. I tak Żyrosław stał się potężniejszy i bogatszy niż 

kiedykolwiek wcześniej. Niektórzy jednak mówili, że to nie sława bohaterska pomogła 

Żyrosławowi tak się wzbogacić, ale magiczna korona, którą zabrał smokowi.  

Współcześnie możemy zobaczyć to miejsce, gdzie stał dawniej gród Żyrosława. 

Na pamiątkę zwycięstwa nad Żmijem miasto nazywano Żmigrodem. Obejrzyj herb 

tego miasta, a zobaczysz zielonego smoka. Teraz jednak Żmij opiekuje się miastem, 

chroniąc jego mieszkańców. 

Do zadania 4 – „Klechda o smoku Strachocie” 

Wkrótce pojawił się kolejny smok, jeszcze bardziej potworny niż Żmij. Był 

pokryty łuską, miał wielkie skrzydła, długi ogon i przerażające oczy. Nazwano go 

Strachotą. Niespożyty apetyt smoka skutkował tym, że wciąż polował i to na 

wszystko, co dało się zjeść.  

Strachota zapewne słyszał, co spotkało jego krewnego Żmija, bo nie zapuszczał 

się w okolice Żmigrodu. Prześladował za to tereny dzisiejszego Dolnego Śląska, 

a w końcu zagnieździł się w pobliżu Wrocławia. Na mieszkańców grodu padł wielki 

strach. Tym bardziej, że który śmiałek poszedł na walkę ze smokiem, to już nigdy nie 

wracał. Z czasem też zabrakło obrońców miasta i wydawało się, że już nikt i nic nie 

pomoże.  

Pewnego dnia zabłądził w okolice grodu rycerz Konrad. Młodzieniec ten był tu 

obcy i nie wiedział o szalejącym w okolicach potworze. Rycerz podróżował samotnie. 

Był już znużony i głodny, ale po drodze nie spotkał żadnej gospody.  Wjechał do lasu 

i niespodziewanie zobaczył studnię. Trochę się zdziwił, bo wokół nie było żadnego 

domostwa. Zsiadł z konia i podszedł do studni. Zobaczył, że jest kubek i sznur, więc 

skorzystał z nich i wydobył wodę. Woda była przejrzysta, więc spragniony Konrad nie 

namyślał się długo, tylko wychylił kubek do dna. Ach, jaka to była pyszna woda! 

Konrad od razu poczuł się lepiej. Wydobył też wodę dla swojego rumaka. Chciał 

jeszcze nalać tej wody do kubłaka, aby mieć podczas podróży, ale wtedy nadleciał 

ptak i kubek wypadł mu z ręki. Konrad nachylił się, aby go podnieść, ale kubek znikł. 

Zniknął też sznur, a studnia była za głęboka, aby nabrać wody w inny sposób. 

„Trudno, zrobię to w drodze powrotnej” – postanowił Konrad i ruszył w kierunku 

widocznych murów grodu. 

Konrad szedł pieszo obok swego konia. Nagle poczuł jak wróciły mu siły, 

a nawet miał wrażenie, że jest silniejszy niż kiedykolwiek. – To była naprawdę dobra 

woda! – powiedział do siebie i spojrzał na swego konia, który wyglądał na wypoczętego 

i silniejszego niż wcześniej. Konrad wskoczył więc na konia i ze śmiechem 
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pogalopował do miasta. Rycerz nie wiedział, że woda z leśnej studni była magiczna 

i to ona dodała im sił. Jak się później okazało, to woda miała jeszcze inne właściwości 

– dodawała nie tylko siły i energii, ale też uczyniła go niezwyciężonym wojownikiem.  

Konrad wjechał do grodu. Powitał go płacz i narzekanie na straszny los. 

Miejscowy książę ogłosił, że za pokonanie potwora Strachoty będzie wielka nagroda. 

Konrad nigdy nie walczył ze smokiem, ale teraz chciał pomóc mieszkańcom grodu. 

Przepełniała go odwaga i wola walki. Młodzieniec nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak 

bardzo stał się silny.  

Udał się do księcia i zgłosił gotowość podjęcia wyzwania. Dowiedział się, gdzie 

przebywa potwór. Usłyszał też przestrogi, bo nie był pierwszym śmiałkiem, który 

próbował pokonać smoka. Tylu przed nim już zginęło w paszczy Strachoty. To jednak 

nie zmieniło postanowienia Konrada. 

Rycerz wziął tylko swój miecz i udał się wczesnym rankiem w kierunku 

pieczary na wzgórzu, gdzie podobno nocował smok. Im bliżej się zbliżał, tym więcej 

kości spotykał na swej drodze. Były to głównie szczątki zwierząt, ale gdzieniegdzie 

Konrad rozpoznawał też kości ludzkie. Na ten widok ogarnął Konrada wielki gniew. 

„Tak dalej być nie może!” – postanowił młodzieniec. Zsiadł z konia, którego przywiązał 

do drzewa i dalej poszedł już pieszo. Ścieżka w kierunku pieczary była coraz bardziej 

stroma, a skały wokół coraz większe. Wokół też piętrzyły się ślady żarłoczności 

Strachoty. Niejednego śmiałka taki widok mógłby przerazić na śmierć, ale nie naszego 

Konrada. Rycerz wspinał się w górę po to, aby zabić Strachotę.  

Słońce zaczęło wzierać zza chmur, kiedy nasz bohater przybył na miejsce. 

Wtedy usłyszał rumor i hałas. To Strachota wychodził ze swej pieczary. Smok był już 

tak duży, że trudno było mu wyjść z jaskini. Za każdym razem ukruszał skały 

i wywoływał lawinę kamieni. Tym razem też kilka głazów zaczęło toczyć się w dół. 

Konrad jednak w porę uskoczył w bok i żaden urywek skalny nie uczynił mu krzywdy. 

Młodzieniec podniósł głowę do góry i usiłował popatrzeć na pysk potwora, ale ten był 

za olbrzymi, aby mógł to zrobić.  

– Ale się wypasł na krzywdzie ludzkiej! – powiedział do siebie Konrad, który 

nawet na chwilę nie poczuł strachu na widok Strachoty. Chłopak nie wiedział, 

że smok ma niezwykle czujne zmysły i usłyszy nawet te wypowiedziane do siebie 

półgłosem słowa. Tak też się stało.  

Smok Strachota popatrzył w stronę, skąd dobiegł go głos człowieka. Z góry 

spojrzał na młodego rycerza i sapnął z gniewem, a kamienie wokół zawirowały. 

Strachota obrócił się do człowieka, a na ten ruch zadrżała ziemia pod stopami 
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Konrada. Strachota spojrzał w dół i… otworzył paszczę ze zdziwienia – oto ten chłopak 

nadal nie uciekał. Tego jeszcze nie było. Strachota pochylił łeb, przyjrzał się rycerzowi 

i uznał, że ten na pewno zamarł ze strachu. Zadowolony z siebie potwór wyciągnął 

długą szyję w kierunku rycerza i rozdziawił swoją przerażającą paszczę, dmuchając 

ogniem. Powietrze wokół wibrowało z gorąca, ale to nie przeraziło rycerza. Konrad 

wyjął swój miecz i podniósł go do góry. Był gotowy walczyć ze smokiem, chociaż był 

mniejszy niż jego noga.  

Ta walka wydawała się niemożliwa do wygrania. Strachota pewnie też tak  

pomyślał, bo nie ruszył się miejsca, tylko spojrzał na swego przeciwnika z pogardą. 

Smok był przekonany, że zaraz zje kolejnego rycerza. W końcu jego skóra była nie do 

przebicia, a on sam stawał się potężniejszy z dnia na dzień. Strachota wyciągnął swój 

pazur, który błysnął w słońcu.  

Wtedy stało się coś niezwykłego. Smok syknął! I to syknął z bólu. Zaskoczony 

Strachota spojrzał w dół. Konrad ranił go w stopę. Potwór zobaczył sączącą się krew 

i po raz pierwszy przestraszył się. Ten mały człowiek zdołał go zranić! Jak to się stało? 

Smok nie zastanawiał się dłużej. Tym bardziej, że Konrad raz po raz dźgał po jego 

nogach. Strachota ruszył do ucieczki, a nie było to łatwe przy jego posturze. Sapiąc 

i sycząc smok zmierzał w kierunku lasu. Ścieżka była dla niego za wąska i za stroma, 

a latać już nie dał rady, bo skrzydła nie uniosłyby jego ciężaru. Parę razy się 

przewrócił, co jeszcze bardziej rozjuszyło smoka. A do tego Konrad cały czas biegał 

wokół i dźgał go boleśnie. Dopiero machnięcie ogonem pozwoliło smokowi pozbyć się 

rycerza, który uskoczył za skarpę.  

Strachota z ulgą znalazł się w puszczy i pochylony kroczył na czterech łapach. 

Och, jaki był zły! Był po prostu wściekły! Nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że ten 

mały rycerz potrafił go zranić. Po raz pierwszy musiał uciekać przed człowiekiem. Ze 

złości zaczął kłapać zębami, niszcząc i jedząc wszystko, co napotkał po drodze. I tym 

sposobem jadł różne grzyby –  a wśród nich muchomory i sromotniki.  

Nie wiadomo, jak długo to trwało i ile trujących grzybów zjadł Strachota, ale 

po kilku godzinach w grodzie usłyszano głośne wycie i jęki. To smok Strachota wił się 

w agonii. Potwora paliły wnętrzności, a woda z leśnej studni nie przyniosła mu ulgi. 

Tak oto las jednego nagrodził magiczną wodą, a drugiego ukarał trującymi grzybami.  

Konrad wrócił do miasta, a książę powitał go jako wybawcę. Obdarował go 

ziemią i ożenił ze swoją wnuczką. Wszyscy zaś żyli spokojnie i nigdy więcej w ich 

okolicach nie pojawił się żaden smok. 
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Współcześnie możecie odwiedzić Wrocław i miejsce, w którym kiedyś żył smok 

Strachota, nazwany na tę okoliczność Parkiem Strachocińskim. 

 

Do zadania 5 – „Legenda o Bazyliszku” 

Większość polskich legend opisuje groźne smoki. Do tego grona można zaliczyć 

też Bazyliszka –  wężowego stwora o głowie koguta i spojrzeniu, którym zamieniał 

w kamień. Zamieszkiwał podziemne korytarze Warszawy, a jego wizerunek do dziś 

można zobaczyć na warszawskiej Starówce.  

Wprawdzie Bazyliszek nie napadał na ludzi ani ich dobytek, jak to robiły inne 

smoki, ale strzegł drogocennych skarbów i dlatego musiał walczyć ze śmiałkami, 

którzy chcieli odebrać mu kosztowności.  

Pewnego dnia przechytrzył go młody czeladnik. Chłopak ten wziął ze sobą 

lustro i zszedł do podziemi. Bazyliszek zobaczył swoje odbicie i w ten sposób sam 

siebie zamienił w kamień. Czeladnik zyskał sławę pogromcy potwora i stał się bardzo 

bogaty.  

Ta legenda może jednak budzić wątpliwości co do słuszności postępowania 

ludzi. Kierowała nimi chciwość i schodzili d podziemi miasta, aby okraść Bazyliszka. 

Czy było to słuszne postępowanie? Zdecydujcie sami.  

 

Do zadania 6 – Baśń o miłości Żmija Żaltisa i Milej 

 

Jest baśń polska, która pokazuje, że to nie smok był bestią, ale ludzie, którzy 

stanęli z nim do walki. Na terenach polskich jezior mieszkał niegdyś pewien smok, 

zwany Żmijem Żaltisem. Dzisiaj już nikt nie wie na pewno, gdzie była ta smocza 

kraina. Żaltis mieszkał sobie spokojnie i nigdy nie czyhał na życie ludzi ani ich 

dobytek. Od czasu do czasu wypływał ze swoich wód i prezentował się w całej 

okazałości, pokryty błyszczącą łuską, lśniącą jak drogocenne klejnoty.  

Pewnego razu Żmij Żaltis spotkał na brzegu jeziora ludzką dziewczynę, Miłą. 

Oboje pokochali się tak bardzo, że postanowili się pobrać. Dziewczynie odradzano 

ślub ze smokiem, ale Miła postawiła na swoim i już jako żona Żaltisa zamieszkała 

z nim w wodnych odmętach. Żyli razem długo i szczęśliwie, bez chorób i zmartwień. 

Doczekali się dwojga dzieci, syna i córki. Ich szczęście trwałoby pewnie do dziś, gdyby 

nie tęsknota Miły za swoją rodziną.  

Po pewnym czasie Miła poprosiła swego smoczego męża, aby mogła odwiedzić 

swoich bliskich. Żmij zgodził się, ale prosił żonę, aby nie zdradzała ludziom żadnych 
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tajemnic. Tak więc Miła z dziećmi wypłynęła z magicznej krainy i przyszła do rodzinnej 

wioski. Zdziwiła się, że wielu z jej krewnych umarło, a ci, których zostawiła jako 

młodzieńców, teraz zobaczyła jako starców. Ona była wciąż młoda i piękna, bo 

w podwodnej krainie czas płynął zupełnie inaczej. Jeszcze bardziej zdziwili się krewni 

Miłej, gdy zobaczyli ją w dobrym zdrowiu, wciąż młodą i do tego z dziećmi. Zaczęli się 

doszukiwać w tym jakiejś złej, magicznej siły i podstępnie wypytywali Miłą o jej 

smoczego męża oraz życie w jeziorze. Miła jednak nie chciała nic więcej powiedzieć. 

Zaczęli więc wypytywać syna, ale i on nie chciał nic zdradzić.  

Wujowie więc podstępem wyprowadzili córkę i zaczęli straszyć ją mieczem, 

aż dziewczynka rozpłakała się i wyznała, że jej ojciec tylko na lądzie przybiera postać 

smoka, a w głębinach żyje piękny jak książę i wcale nie jest bestią. Źli wujowie zmusili 

dziewczynkę, aby zdradziła im tajemne zawołanie, na które Żmij Żaltis przybywał 

spod wody. Na koniec wypuścili dziewczynkę, która z płaczem pobiegła do matki, aby 

poskarżyć się na niegodziwych krewnych.  

Wujowie wzięli ze sobą innych mężczyzn z wioski i wyruszyli nad jezioro, aby 

zabić smoka Żaltisa. Gdy dotarli na miejsce i użyli tajemnego zawołania, to smok 

wypłynął. Żaltis zobaczył uzbrojonych krewnych żony, ale nie chciał zrobić im 

krzywdy. Smok przywitał się i poprosił, aby odłożyli miecze, bo przecież teraz 

są rodziną i nie powinni ze sobą walczyć. Jednak ludzie nie chcieli ustąpić. Zarzucili 

na smoka sieci i zaczęli go dźgać mieczami z całą okrutnością, jaką mieli w sercach. 

Wołali też, że żona go nie kocha i nie chce, a dzieci wstydzą się smoczego ojca. 

Wujowie skłamali, że rodzina Żmija zdradziła tajemne zawołanie, aby go zabić. 

Te słowa bardziej niż miecze zraniły smoka, który śmiertelnie ranny uciekł w wodne 

odmęty. Za późno przybiegła Miła i dzieci Żmija. We troje stali nad jeziorem, wylewali 

łzy i przepraszali za to, że zaufali swoim ludzkim krewnym. Smok Żaltis nie wypłynął, 

a oni sami nie mogli powrócić do podwodnego królestwa. W końcu byli tylko ludźmi 

i bez smoczego zawołania smocza kraina wiecznej szczęśliwości była dla nich 

niedostępna.  



88 
 

88 
 

Załącznik 2.  
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Załącznik 3.  

CHMURA WYRAZÓW DO LEGEND O SMOKACH POLSKICH 
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PERŁY ARCHITEKTURY POLSKIEJ, CZYLI WIRTUALNA PODRÓŻ PO 
POLSCE 

 

Od romanizmu do współczesności, czyli w jaki sposób kształtowała się 
polska architektura  

 

Opracowanie: Zygmunt Gardziński 

Cele: 

 zapoznanie słuchaczy z terminem architektura i poszczególnymi epokami 

architektonicznymi, 

 prezentacja stylów architektonicznych w polskim budownictwie, 

 nabycie umiejętności rozpoznawania budowli wzniesionych w różnych stylach 

architektonicznych. 

Metody i techniki pracy: wykład konwersatoryjny, metoda tekstu programowanego 

(b-learning), zaprogramowane zadania dydaktyczne. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 

z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie 

przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane 

zadania. 

Środki dydaktyczne: prezentacja wstępna (e-book), prezentacja multimedialna, 

materiały audiowizualne, zadania w generatorze ćwiczeń (LearningApps). 

 

Przebieg zajęć: 

A. Wprowadzenie: 

https://www.canva.com/design/DAEQJ27PhO0/p7YF9c2zMjbYb2YqCDdJvw/view

?utm_content=DAEQJ27PhO0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut

m_source=publishsharelink 

 

 

Prezentacja multimedialna: https://www.canva.com/design/DAES-

N6GeVI/AUWi76Guq6M4mlfF0mTASg/view?utm_content=DAES-

N6GeVI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshar

elink 

 
 
 



91 
 

91 
 

DEFINICJA Z ENCYKLOPEDII POLSKIEGO WYDAWNICTWA NAUKOWEGO 

architektura [łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’], sztuka tworzenia ładu w otoczeniu 

w celu dostosowania go do zaspokojenia różnych potrzeb ludzi.  

Słowo to oznacza sztukę projektowania i wznoszenia budowli mających oprócz 

wartości użytkowych także artystyczną. 

 

styl architektoniczny – zespół cech charakterystycznych dla budowli wznoszonych 

w danym okresie. 

 

Umownie wyróżnia się następujące style w polskiej architekturze: 

            

1. Styl romański (romanizm) – 1050-1250 r., czyli XI–XIII wiek 

2. Styl gotycki (gotyk) – 1250-1500 r., czyli XIII–XV wiek 

3. Renesans – 1500-1650 r., czyli XVI–XVII wiek 

4. Barok wraz z rokokiem – 1650-1770 r., czyli XVII–XVIII wiek 

5. Klasycyzm – 1770-1925 r., XVIII–XX wiek 

6. Secesja – 1900-1914 r., czyli XX wiek 

7. Modernizm – 1918-1975 r., czyli XX wiek 

 

B. FILM 

Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M 

1. Proszę ułożyć w odpowiedniej kolejności poszczególne style architektoniczne. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p63zeasha20 

2. Proszę wybrać poprawną odpowiedź. 
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Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=poqjxc5wn20 

 

C. FOTOGRAFIE Z OPISEM 

STYL ROMAŃSKI (1050– 1250 r.) 

Zwany jest też architekturą z klocków. Cechuje go prostota brył, które składają się 

na całość budowli (geometryczne kształty). Najczęściej budowane były w tym stylu 

klasztory i kościoły oraz zamki warowne. Nazwa stylu pochodzi od słowa Rzym, 

ponieważ styl ten opiera się na architekturze starochrześcijańskiego Rzymu i 

Bizancjum ROMAŃSKA – ROMA – RZYM. Cechuje się: 

 bardzo grubymi murami z kamienia, 

 małymi oknami, 

 sklepieniami kolebkowymi ścian (a później również krzyżowymi), 

 filarami i kolumnami. 
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Sklepienie kolebkowe, zbiory własne 

 

Sklepienie żebrowe, zbiory własne 
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Przykłady: 

 

Kraków, Kościół pw. św. Andrzeja           Strzelin, Rotunda św. Prokopa 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:  

Rotunda św. Prokopa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska#/media/Plik:Strzeln
o_rotunda.jpg; autor zdjęcia: Jan Jerszyński 

kościół pw. św. Andrzeja: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosciol_sw._Andrzeja_w_Krakowie.jpg  

autor zdjęcia: Slawojar 
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Lublin, baszta (donżon) pozostałość średniowiecznego zamku, zbiory własne 

STYL GOTYCKI (1250– 1500 r.) 

Styl w architekturze i sztukach plastycznych późnego średniowiecza. Nazwa pochodzi 
od barbarzyńskiego plemienia Gotów, które wielokrotnie najeżdżało Rzym w czasach 
starożytnych.  

Cechuje się: 

 smukłością i strzelistością budowli stawianych z cegły, 

  dobrym oświetleniem wnętrz dzięki zastosowaniu wysokich okien, 
 sklepieniami krzyżowo-żebrowymi,  

 przyporami i łukami oporowymi oraz łukami ostrymi. 

 

 

Sklepienie krzyżowo-żebrowe (gwieździste) w kościele wniebowzięcia najświętszej 
Marii Panny  

w Toruniu, zbiory własne 
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Lublin, kaplica zamkowa św. Trójcy, zbiory własne 

 

STYL RENESANSOWY (1500–1650 r.) 

W architekturze renesansu (inaczej odrodzenia) sięgnięto do wzorów starożytnych. 

Nawiązano do świata antycznego w architekturze i motywach dekoracyjnych. 

Wprowadzono nowe układy przestrzenne budowli (centralne budowle z kopułami) 

oraz nowożytny typ budynków świeckich (pałac miejski). Powstały nowe układy 

urbanistyki miejskiej oparte na planie geometrycznym. 

Cechuje się: 

 proporcjonalnością i symetrią budowli, 

 kwadratowymi oknami w budowlach świeckich i oknami zakończonymi 

normalnym łukiem w kościołach, 

 płaskimi dachami, 

 arkadowymi krużgankami i podcieniami (te drugie zwłaszcza w kamienicach) 

oraz attyką, 

 boniowaniem w ścianach zewnętrznych (dekoracyjne obrabianie kamienia), 

  wykorzystaniem kolumn oraz ich imitacji w formie pilastrów. 
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Lublin, ratusz, przykład boniowania, zbiory własne 

Przykłady: 

 

Zamość, fragment renesansowego rynku, zbiory własne 
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Kazimierz Dolny, kamienice K. i M. Przybyłów, zbiory własne 

 

Lublin, renesansowa kamienica przy Rynku Wielkim, zbiory własne 
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Katedra w Zamościu, zdjęcie pochodzi ze strony 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamosc_katedra_02.jpg 

autor zdjęcia: Andrzej Otrębski 

 

 

Kraków, Sukiennice, zbiory własne 
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Pieskowa Skała koło Krakowa, dziedziniec zamku z widocznymi krużgankami, 
zbiory własne 

 

STYL BAROKOWY (1650–1770 r.) 

Barok jest sztuką przeciwieństw i przepychu. Styl narodził się w dobie, kiedy kościół 

katolicki walczył z religiami protestanckimi. Architektura miała oddziaływać na duszę 

człowieka oraz jego wyobraźnię. Kościół katolicki chciał pokazać, jaki nadal jest 

mocny i potężny. Architektura i sztuka baroku miała wywoływać ściśle określony 

efekt, oszałamiać widza bogactwem i wielkością.  

Cechuje się: 

 fasadami (przednimi ścianami) kościołów dużo większymi niż cała 

konstrukcja; budowle wyposażone w kolumny i pilastry 

 malarstwem i rzeźbą baroku o iluzjonistycznym charakterze (motywem są 

zwykle święci, natomiast w architekturze świeckiej sceny mitologiczne lub 

elementy egzotyczne Dalekiego Wschodu), 

 rzeźbami, które przedstawiają osoby świętych (pozostają w ruchu, 

w dramatycznych pozach), 

 malowidłami (na sklepieniach) tworzącymi iluzję  - zaciera się rzeczywistość 

i wyobrażenie o niej,  

 licznymi zdobieniami frontów, 

 balkonami nad portalem oraz pięknie fantazyjnie kutymi kratami, 
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 attykami przypominającymi balustrady przeplecione elementami 

przypominającymi posągi, wazy, dzbany z kwiatami,  

 bogato zdobionymi wnętrzami. 

 

Przykłady: 

 

Pałac biskupi w Kielcach, zdjęcie pochodzi ze strony: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kielce06DSC_0234.JPG 

Autor zdjęcia: Wistula 

 

Chełm, Kościół pw. Rozesłania św. Apostołów + polichromie w prezbiterium, zbiory 
własne 
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Jędrzejów, kościół Cystersów, zbiory własne 

 

KLASYCYZM (1770–1925 r. ) 

Pojawił się w drugiej połowie XVIII wieku jako nawiązanie do minionych stylów 

architektonicznych. Architekci i artyści zaczęli odczuwać znużenie bogactwem 

baroku. Zaczęto szukać czegoś nowego, prostego i jednocześnie proporcjonalnego. 

Zwrócono uwagę na architekturę antyczną. 

Cechuje się: 

 wzorowaniem się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich, 

  stosowaniem kolumnad i tympanonów, 

 dążeniem do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji,  

 stosowaniem symetrii,  

 oszczędnym zdobnictwem, 

 pałacami – dużymi, niskimi, wydłużonymi, na planie prostokąta z wysuniętą 

częścią środkową ozdobioną portykiem; 

 kościołami – często budowanymi na planie koła i prostokąta, przykrytymi kopułą. 
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Przykłady: 

 

Warszawa, Pałac Łazienki Królewskie, zdjęcie pochodzi ze strony: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pa%C5%82ac_na_wyspie,_%C5%81azienki_Kr%

C3%B3lewskie.jpg 

Autor: Chichebombon  

 

 

Puławy, Świątynia Sybilli, zbiory własne 
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Kumów Plebański koło Chełma, kościół parafialny, zbiory własne 

 

SECESJA (1900–1914 r.) 

Powstała w wyniku chęci odejścia od prostej formy budynków klasycystycznych. 

Czerpała wzorce z baroku i sztuki ludowej. W tym czasie pojawiły się nowe, bardziej 

nadające się do modelowania różnych kształtów, materiały: żelazo, żelbet, stiuk, 

dlatego zmienia się również forma architektoniczna. 

Cechuje się: 

 płynną krzywą linią w fasadzie budynków, 

 brakiem symetrii, 

 nadmierną dekoracyjnością (stylizacją roślinnych motywów), abstrakcją, 

 miękkim ukształtowaniem bryły budowli.  
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Jelenia Góra, gmach teatru, zdjęcie pochodzi ze strony:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_im._Cypriana_Kamila_Norwida_w_Jeleniej_G%
C3%B3rze#/media/Plik:Teatr_im_C.K.Norwida_w_Jeleniej_G%C3%B3rze.jpg    

autor zdjęcia:  Piotr Matyga 

 

 

Bielsko-Biała, kamienica „Pod Żabami”     Wrocław, secesyjna kamienica 
zbiory własne zbiory własne 
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Chełm, secesyjne dekoracje kamienicy na Starym Mieście, zbiory własne 

 

 

 

Chełm, secesyjne dekoracje kamienicy na Starym Mieście, zbiory własne 
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MODERNIZM (1918–1975 r.) 

Powstanie stylu wynikało głównie z potrzeb społecznych. Moderniści zakładali, 

że o pięknie budynku stanowi głównie jego funkcjonalność. Wskazywali, że przede 

wszystkim muszą zostać spełnione wymogi funkcji, którą ma pełnić obiekt. Nigdy nie 

został wypracowany jeden styl modernizmu (funkcjonowały różne formy 

modernizmu). 

Najsłynniejszy przykład polskiego modernizmu to budowa miasta Gdynia, które 

powstało  

w tym stylu od podstaw w miejscu małej wioski nad morzem. 

Cechuje się: 

 użytecznością i funkcjonalnością, 

 minimalizmem, 

 odrzuceniem ornamentu i zdobień,  

 tworzeniem budynków jako abstrakcji. 

 

 

 

 

Chełm, dawny gmach PKP, zbiory własne 
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Warszawa, gmach Ministerstwa Komunikacji, zbiory własne 

 

Chełm, modernistyczne budynki osiedla Dyrekcja, zbiory własne 
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WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA 

 Cechuje się: 

 funkcjonalnością i dekoracyjnością, 

 zaawansowaniem technologicznym, 

 nakierowaniem na ochronę środowiska naturalnego, 

 kreowaniem przestrzeni publicznej. 

 

 

Warszawa, Stadion Narodowy i fragment Mostu Świętokrzyskiego na Wiśle, zbiory 
własne 

 

STYLE NARODOWE – ZAKOPIAŃSKI I DWORKOWY 

Podjęto próby stworzenia polskiego narodowego stylu w architekturze. 

ZAKOPIAŃSKI 

Styl został stworzony przez Stanisława Witkiewicza architekta, krytyka, teoretyka 

sztuki, malarza i pisarza.  

Artysta ten przybył w 1886 roku do Zakopanego i – jak twierdził – doszukał się 

w stniejących tam drewnianych budynkach prapolskiego stylu, który nie ulegał 

modom przez wieki, jak to miało miejsce na nizinach.  

Witkiewicz na przełomie XIX i XX wieku zaprojektował szereg willi będących 

połączeniem konwencjonalnego wnętrza willi zachodnioeuropejskich z góralskimi 

dachami, wysokimi podmurówkami i podhalańskim zdobnictwem (np. motyw 

zachodzącego słońca). Styl stał się popularny również w innych częściach kraju, 

jednak nigdy nie stał się jednoznacznie narodowym stylem architektonicznym. 



110 
 

110 
 

 

Zakopane. Budynek w stylu zakopiańskim. Zbiory własne 

 

DWORKOWY 

Styl dworkowy to kolejna próba stworzenia stylu narodowego polskiego. Wzorował się 

na wyglądzie staropolskiego dworku w stylu barokowym lub klasycystycznym. 

Od frontu znajdował się portyk lub ganek z dwiema kolumienkami. Nad nim często 

umieszczano facjatę, stosowano dach łamany, tzw. polski. Wprowadzenie tego stylu 

do miast nie powiodło się. 
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3. Proszę uzupełnić tekst odpowiednim wyrazem z ramki. 

 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pc84faotn20 
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4. Proszę połączyć w pary. 

 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p3cbhwve320 
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5. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 

 

1. (pionowo) Styl, w którym fasada budynku jest monumentalna (wielka). 

2. (poziomo) Podpory. Wykorzystywane w budowlach klasycystycznych 

i renesansowych. 

3. (pionowo) Nazwa miasta będącego przykładem modernizmu. 

4. (poziomo) Stanisław.....- twórca stylu zakopiańskiego. 

5. (poziomo) Kolebkowe lub krzyżowo-żebrowe. 

6. (poziomo) Styl w architekturze, który odznaczał się strzelistością i łukami 

okiennymi. 

7. (pionowo)  Budowano z niego w 1100 r. 

8. (poziomo) Inaczej renesans.  

9. (pionowo) ...............szczecińska. Jest przykładem współczesnego stylu 

architektonicznego. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pu9uvhsut20 

 

  



114 
 

114 
 

KLUCZ DO ZADAŃ: 

B1: styl romański; styl gotycki; styl renesansowy; styl barokowy; styl klasycystyczny; 

secesja; modernizm; B2: projektowanie i budowanie budynków o wartości użytecznej 

i artystycznej; to cechy budynków, które są typowe dla danej epoki; 3. cechy, 

kamienia, wysokich, budowanie, zdobienia, Styl klasycystyczny, dekoracyjnością, 

użyteczność; 4. zdjęcia od lewej – barok, secesja, modernizm, styl romański, styl 

zakopiański, gotyk, renesans (pod ręką); 5. 1. barok, 2. kolumny, 3. Gdynia, 

4.Witkiewicz, 5. sklepienia, 6. gotyk, 7. Kamień, 8. odrodzenie, 9. filharmonia, Hasło – 

architektura. 
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 ZAKOPANE JAKO PĘPEK ŚWIATA 
 

 
Opracowanie: Halina Bejger 
 
Cele: 

 przekazanie słuchaczom wiedzy na temat Zakopanego, polskiego miasta - 

kurortu, w tym m. in. jego walorów turystyczno-krajoznawczych, 

 wyjaśnienie znaczenia pojęcia „pępek świata”, 

 przekazanie wiedzy na temat atmosfery Zakopanego w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego, 

 zwrócenie uwagi na cechy stylu zakopiańskiego w architekturze i sztuce, 

 wykształcenie umiejętności rozpoznawania cech folkloru zakopiańskiego na tle 

folkloru innych regionów, 

 wykształcenie umiejętności rozpoznawania elementów kultury zakopiańskiej 

w malarstwie, muzyce, literaturze i teatrze,         

 przybliżenie słuchaczom postaci wielkich twórców polskich związanych 

z Zakopanem. 

 

Metody i techniki pracy:  metoda tekstu programowanego (b-learning), 

zaprogramowane zadania dydaktyczne, praca z tekstem. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 

z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, jak: spotkania bezpośrednie 

przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt forum i mailowy), a także 

zaprogramowane zadania i pracę z tekstem (słuchanie, czytanie). 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, fotografie, materiały 

multimedialne, teksty do samodzielnego czytania, zadania w generatorach ćwiczeń 

(Wordwall, LearningApps). 
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Przebieg zajęć: 

 

1. Wprowadzenie do zajęć:  

 

https://www.canva.com/design/DAERF-

bax9M/McWBufJAz0eMhwFKvjChlw/view?utm_content=DAERFbax9M&utm_camp

aign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

2. Zakopane jako pępek świata 

 

Zakopane to miasto położone w województwie małopolskim na Podhalu, na 

południu Polski, u podnóża Tatr. Prawa miejskie Zakopane otrzymało w 1933 r. 

Zakopane to siedziba powiatu tatrzańskiego oraz największe miasto w pobliżu Tatr 

i najwyżej położone miasto w Polsce. Liczy ono około 27 tysięcy mieszkańców, 

a rocznie odwiedza je 3 miliony turystów. Zabudowana część miasta leży 

na wysokości 800-900 metrów nad  poziomem  morza. 

Zakopane stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym pod koniec XIX wieku, kiedy 

to zaczęli tu przyjeżdżać , a nawet osiedlać się, sławni intelektualiści, naukowcy 

i artyści, między innymi pisarze – Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Helena 

Modrzejewska – aktorka, która występowała w Zakopanem, poeci – Władysław Orkan, 

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, malarz, filozof i pisarz – Stanisław 

Ignacy Witkiewicz zwany Witkacym oraz kompozytorzy – Karol Szymanowski 

i Mieczysław Karłowicz. Oprócz tego przyjeżdżało tu na kuracje  i odpoczynek 

mnóstwo osób, co zapoczątkowało rozwój turystyki i taternictwa. Z inicjatywy dr. 

Tytusa Chałubińskiego, księdza Józefa Stolarczyka oraz Walerego Eliasza 

Radzikowskiego w 1873 r. powstało Towarzystwo Tatrzańskie, które za główny cel 

swojej działalności przyjęło popularyzację wiedzy o Tatrach, ochronę przyrody i rozwój 

turystyki. Wraz z rozwojem taternictwa w 1900 r. powstał Związek Przyjaciół 

Zakopanego, dzięki któremu powstał teatr amatorski, a od 1904 r. teatr zawodowy 

oraz stanął pomnik Tytusa Chałubińskiego; w 1909 r. z inicjatywy Mariusza 

Zaruskiego powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
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A. Proszę przyjrzeć się fotografiom w kolumnie A i połączyć je z odpowiednimi do nich 
opisami w kolumnie B. 

 
A 

 
B 

 

1.  
Fot. Tadeusz Mieczyński, Kibice podczas benefisu Adama Małysza na 

Wielkiej Krokwi; licencja: Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0 
Unported;  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adams_Bulls_Eye_-

_Ma%C5%82yszomania.jpg 

a) narciarskie 
imprezy sportowe 

2.  
Fot. Ol.freeimages.com, Impreza masowa – definicja, co to jest i ile osób 

bierze w niej udział?; https://www.eska.pl/news/impreza-masowa-
ustawa-definicja-co-to-jest-i-ile-osob-bierze-w-niej-udzial-aa-DLn4-2ZBQ-

vyvs.html 

b) wyprawy w Tatry 

3.  
Fot. Mgiganteus, Zakopane at night; licencja: GNU Free Documentation 

License, version 1.2;  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Zakopane_at_ni

ght.jpg 

c) piękne górskie 
krajobrazy 
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4.  
                  Fot. Ed88, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Zakopanem; licencja: GNU Free Documentation License, version 
1.2;      
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Zakopane_stary_kosciol.jpg 

d) imprezy kulturalne 

5.                  
Fot. Grzegorz Momot/PAP; 

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/polskie-wejscie-na-rysy-
janusz-idzie-w-tatry-z-klapkach-i-z-reklamowka/d9l15n1 

e) aquapark z 
basenami 

geotermalnymi 

6.  
Fot. Domena publiczna; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aquapark#/media/Plik:Wwp-08.jpg 

f) zwiedzanie 
zabytków 

 
 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9724/158/317 
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B. W tabeli poniżej przedstawione są na zdjęciach miejsca 
charakterystyczne dla krajobrazu Tatr i Zakopanego. Proszę przyjrzeć 
się fotografiom w kolumnie  
B i połączyć je z odpowiednimi opisami w kolumnie A. 

A B 
1. Kasprowy 
Wierch 
 
 
 

a)  
Fot. Piotr_J, Kasprowy Wierch w Tatrach – obserwatorium meteorologiczne; licencja: 
Creative Commons GNU Licencja Wolnej Dokumentacji, version 1.2.; 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Kasprowy_Wierch-Kasprov_vrch_winter_1.jpg 
 

2. Giewont 

b)  
Fot. Domena publiczna; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morskie_Oko#/media/Plik:Przelecz_pod_chlopkiem.jpg 

3. Rysy 

c)   
Fot. Domena publiczna; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Krup%C3%B3wki_w_Zakopanem#/media/Plik:0
2640Zakopane.JPG 

4. Morskie 
Oko 

d)  
Fot. Jerzy Opioła, Giewont (Tatra Mountains); licencja: GNU Free Documentation 

License, version 1.2;      https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giewont_a4.jpg 
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5. Krupówk
i 

 

e)  
Fot. Krzysztof T. miw., Rysy szczyt; licencja: GNU Free Documentation License, version 
1.2’ 

https://szl.wikipedia.org/wiki/Plik:Rysy.jpg 

6. Wille 
drewnia
ne 

f)  
Fot. Januszk57, Zakopane Willa drewniana Poraj01A – 1127M, JPG; licencja: Creative 
Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Zakopane_Krupowki_50_wi
lla_drewniana_Poraj01_A-1127_M.JPG 
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3. Proszę przeczytać podane poniżej przykłady użycia frazy „pępek świata” 

i uzupełnić poniższe zdania. 

 

A. 

Ta góra to istny "pępek świata".  

Nasze dzieci są dla nas „pępkiem świata”.  

Nie jesteś przecież „pępkiem świata”.  

Ta uczelnia z pewnością nie jest „pępkiem świata”.  

Czy ty się uważasz za „pępek świata”?  

Rzym jest „pępkiem świata”, a my znajdujemy się w samym centrum. 

(OpenSubtitles2018.v3)  

 
a. Zakopane – „pępek świata” – tak nazwał miasto w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego …………………….…………….. – wybitny malarz, pisarz i taternik. 

b. Zakopane jest „pępkiem świata”, ponieważ jest ……………………... takim miejscem 

na świecie. 

c. Zakopane jest „pępkiem świata”, ponieważ tu przyjeżdżali …………………… 

…………………….……. w poszukiwaniu natchnienia i swojego miejsca na ziemi. 

d. Zakopane jest „pępkiem świata”, ponieważ zabytki z początku XX wieku tworzą 

w tym mieście wyjątkowy …………………. . Tu mieszkali i tworzyli wybitni twórcy: 

malarze, rzeźbiarze, pisarze, poeci, kompozytorzy, którzy swoją twórczością nadali 

Zakopanemu wyjątkowy charakter. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p6wpviygt21 
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B. Zakopane zostało nazwane „pępkiem świata”, ponieważ jest miastem... 

(Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi: P –  prawda, F –  fałsz). 

  

A B 

Zakopane jest miastem: P F 

a) o szczególnej 

atmosferze 

  

       b)    jedynym w swoim  

rodzaju 

  

c) w którym jest 

siedziba     partii 

rządzącej 

  

d) unikalnym   

e) ukochanym  przez 

artystów 

  

f) dającym  

natchnienie 

 

  

      g)  wyjątkowym   

 h) które było kiedyś 

stolicą Polski 

  

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9728/038/171 

 

4. Twórca stylu zakopiańskiego – Stanisław Witkiewicz (1851-1915) – malarz, 

pisarz, krytyk sztuki. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1869–

1871) 

i w Monachium (1872–1875). Nie ukończył studiów architektonicznych, ale przeszedł 

do historii jako twórca stylu zakopiańskiego i architekt. Był ojcem Stanisława 

Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Urodził się w Poszawszu na Litwie. W 1886 r. 

przyjechał na kurację do Zakopanego i tak zachwycił się tamtejszą architekturą, że 

sam zaczął projektować drewniane wille w Zakopanem i rozwijać styl zakopiański 

w architekturze.  
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Jacek Malczewski "Portret Stanisława Witkiewicza" 

Fot. Domena publiczna; www.kultura.malopolska.pl; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MalczewskiJacek.1897.PortretStanislawaWitkiewicza.jpg 

 
„Witkiewicz był niezwykłym pasjonatem. Kiedy poznał podhalańskie budownictwo, 

rzemiosło i rękodzieło, był zachwycony. Kulturę góralską opisał w warszawskich 

czasopismach. Już wtedy stwierdził, że podhalańskie budownictwo i rzemiosło cechuje 

wyrobiony styl, z którego można rozwinąć styl polski w architekturze i sztuce 

użytkowej” – mówi PAP znawczyni jego twórczości Teresa Jabłońska. 

Źródło: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/stanislaw-witkiewicz-wizjoner-i-

pasjonat-tworca-zakopianskiego-stylu 
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Według projektów Stanisława Witkiewicza wybudowano w Zakopanem  

następujące obiekty: 

 

Kaplica na Jaszczurówce 

 
Fot. Ed88, Kaplica w Jaszczurówce, licencja: GNU Licencja Wolnej Dokumentacji, version 1.2.; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaplica_Jaszczurowka.jpg 

 
Willa „Koliba” 

 
Fot. Agnieszka Baranowska, Willa Koliba w Zakopanem; licencja Creative Commons Attribution 2,0 Generic; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakopane,_willa_Koliba.jpg 
 

Willa pod Jedlami 

 
Fot. Margoz, Zakopane, Droga na Koziniec 1, róg Drogi na Antałówkę – Willa pod jedlami; Licencja GNU  Free 
Documentation Licence, version 1.2; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Villa_pod_Jedlami.jpg 
Willa Oksza (obecnie siedziba Muzeum Tatrzańskiego) 
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Fot. Piotrekwas, Willa „Oksza”, Zakopane – widok na tylna elewację; licencja: Creative 
Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Willa_%E2%80%9EOksza%E2%80%9D,_Zakopa
ne,_A-68_M_03.jpg 

 
Willa Łada (zdjęcie z 1910 r.) 

 
Fot. Hanna Balcerzak, Willa Łada; Domena publiczna; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mka10big.jpg 
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A. Cechy stylu zakopiańskiego w architekturze: 
 

Połącz fotografie znajdujące się w kolumnie A z właściwymi opisami w 
kolumnie B. 

A B 

1.   
Fot. Januszk57, Zakopane Droga – do Rojow 6 dom drewniany 01 A – 1100 
M. JPG; ; licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych 
warunkach 3.0 Polska 

a) ściany z 
drewnianych pni 
przeciętych 
wzdłuż na pół 
 

         2. 

                     
Fot. Piotrekwas, Willa Koliba w Zakopanem, Wikipedia , domena publiczna; 
https://malopolskatogo.pl/gonty-pazdury-sloneczka-w-poszukiwaniu-stylu-
zakopianskiego/ 

b) wysokie 
kamieniste 
podmurówki 

 

 
3. 
Fot. Ejdzej, Willa Koliba, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza, 
obecnie oddział muzeum Tatrzańskiego; licencja: Creative Commons 
Attribution – Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 
1.0 Generic license. 

 

c) spadziste dachy 

 
 
 
 

 

4.. 
 

d) szczyty, okna 
i drzwi 
ozdobione tzw. 
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Fot. Krajcher, Willa Pod Jedlami; licencja: Creative Commons 
Attribution Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 
2.0 Generic and 1.0 Generic. 
 
 

słoneczkami 

5.  
Fot. Jadwiga,  Orkanówka  Wladyslawa Orkana, licencja: Creative Commons 
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska 

e) rzeźbione 
motywy roślinne 

6.                
Źródło: 
https://www.google.com/search?q=wikipedia+darmowe+zdjęcia+zakopane+st
yl+zakopiański+w+architekturze 

f) werandy 
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B. Cechy stylu zakopiańskiego w sztuce użytkowej 

 

Styl zakopiański w sztuce użytkowej został zapoczątkowany w 1892 roku. 

Widoczny jest on także we wzorach mebli, które często nazywane są po prostu 

meblami góralskimi. Meble te wykonywane są z drewna jaworu, świerku, jesionu, 

wiązu górskiego, gruszy, jabłoni i dębu, a charakteryzują się rzeźbieniami, których 

wzory czerpane są z natury, np. liście, gałązki drzew iglastych, kwiaty czy promienie 

słońca. 

 
A B 

1.  
Źródło: 
https://www.google.com/search?q=wikipedia+
meble+zakopane++darmowe+zdjęcia 

a) kredens 

2.  
Źródło: 
https://www.google.com/search?q=wikipedia 
meble zakopane%20 darmowe zdjęcia 

b) stół 

   3.   
Źródło: 
https://www.google.com/search?q=wikipedia 
meble zakopane%20 darmowe zdjęcia 

      c)  biurko 

5. Folklor góralski 
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A. gwara góralska:  

góralskie śpiewanie:  

Źródło:  1) https://www.youtube.com/watch?v=ueRJfGGXnGM 

 

B. Słowa w gwarze góralskiej: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=0g-woEkZjBc 

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=WyfIfaCCyzU 

 

4) https://www.youtube.com/watch?v=o9YvXcDLAqI 

 

 

Po wysłuchaniu nagrań proszę połączyć wyrazy z kolumny A w gwarze 

góralskiej z ich znaczeniem w języku polskim z kolumny B.  

A B 

1) kielo? a) chodź 

2) kany? b) prosić 

3) pytać c) ile? 

4) hań d) szybko 

5) wartko e) tylko 

6) zwyrtać f) obracać się, kręcić się w kółko 

7) ino g) zapomnieć 

8) zabocyć h) rozrywka 

9) baciarka i) gdzie? 

10) heboj, np. Hebojcie ku nom j) tam 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9730/686/392 
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C.  Strój podhalański  

 

Strój kobiecy   

Podstawowe elementy kobiecego stroju podhalańskiego to: biała bluzka 

z białym haftem, aksamitny, haftowany gorset sznurowany czerwoną wstążką, 

kwiecista spódnica, pod którą dziewczyna nosi białą halkę. Strój uzupełniają 

skórzane kierpce wiązane rzemykami, sznury czerwonych korali oraz jesienią i zimą 

kolorowa chustka w kwiaty.  

Strój męski  

Górale noszą na głowie czarny kapelusz zdobiony czerwoną taśmą z naszytymi 

białymi muszelkami oraz orlim piórem. Mają też na sobie białą koszulę o szerokich 

rękawach. Koszula jest spięta pod szyją metalową spinką z wiszącymi koralikami. 

Spodnie górala uszyte są z białego płótna. Po bokach mają kolorowe lampasy, 

a na wysokości bioder wyhaftowane tak zwane parzenice. Cucha to kurtka noszona 

na jednym ramieniu, wiązana czerwoną wstążką i bogato zdobiona haftami. Strój 

uzupełniają: szeroki, bogato zdobiony skórzany pas, kierpce wiązane rzemykami oraz 

ciupaga.  

  

Proszę dopasować nazwy elementów stroju podhalańskiego w kolumnie A do 
ich opisów w kolumnie B. 
 

A B 
Elementy stroju podhalańskiego  

 
1. czarny kapelusz 

 
a) z czarnego filcu, 

udekorowany 
czerwoną tasiemką z 
naszytymi muszelkami 

2.  cucha b) uszyty z aksamitu, 
haftowany w kolorowe 
wzory roślinne, 
wiązany czerwoną 
wstążką, zakończony 
kokardą 

3. gorset 
 

c) kurtka męska bogato 
haftowana przy szyi  
i przy rękawach, 
noszona na jednym 
ramieniu 

4. kierpce 
 

d) drewniana, bogato 
rzeźbiona laska 
zakończona 
metalowym toporkiem 

 
5. ciupaga 

e) ręcznie szyte miękkie 
buty skórzane wiązane 



131 
 

131 
 

rzemykami do nogi 
 
 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9731/709/896 
 

D. Instrumenty górali zakopiańskich. 
Proszę przyporządkować opis instrumentu do odpowiedniej nazwy. 
 

 
A B 

1. Instrument dęty drewniany; 
rurka z otworem wargowym  
i 3-7 otworami bocznymi;  
o lirycznym brzmieniu. 

a) piszczalka - fujarka 
 

2. Instrument smyczkowy, 
drewniany, podobny do 
wiolonczeli, 4-strunowy, a 
potem 3-strunowy. 

 

b) trombita 

3. Instrument ludowy  dęty, 
sięga do 4 m długości, o 
kształcie prostej rury 
rozszerzonej na końcu, wydaje 
niski  dźwięk. 

 

c) złóbcoki 

4. Instrument smyczkowy  
zrobiony z jednego kawałka 
drewna, ma 4 struny, 
przypomina nieco skrzypce, o 
„płaczliwym” brzmieniu. 

 

d) dudy 

5. Ludowy instrument, 
czterogłosowy, nadymany 
ustami; składa się z piszczałek 
– krótkiej  
i długiej oraz zbiornika 
powietrza zrobionego z całej 
koziej skóry, sierścią do 
wewnątrz. 

 

e) basy 

 
 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9732/230/175 
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E. Ludowa muzyka górali zakopiańskich. 
 
Proszę posłuchać muzyki górali zakopiańskich. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnOK63K2BzY 
https://www.youtube.com/watch?v=Ww8ejLzliPo 
https://www.youtube.com/watch?v=VMD6JYQ3700 
 
Proszę obejrzeć filmy dotyczące tańców góralskich. Proszę zwrócić uwagę, czym 
charakteryzują się tańce: 
 „zbójnicki”:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jOziA0BLySM 
https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w&app=desktop 
 
i „krzesany”: 
https://www.youtube.com/watch?v=JQmplC2CxVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7gcHAxdyQVM&list=RDipGc4ODmCsE&index
=3 
 
Jakie cechy zauważa Pan/Pani w muzyce góralskiej? Proszę wskazać 
odpowiedzi prawdziwe (P) lub fałszywe (F).  
 
                                 A B 
Cechy muzyki góralskiej: P F 
1. bardzo rytmiczna                 X  
2. surowa   
3. strzelista jak szczyty Tatr*   
4. pogodna   
5. występują w nich cechy poloneza - 
polskiego tańca narodowego 

  

6. nie przypomina muzyki innych 
regionów Polski 

  

7. ma cechy wspólne z muzyką górali 
słowackich i muzyką węgierską 

  

8. oparta jest na skalach góralskich   
9. wielogłosowa   
10. występują w niej rytmy drobne, 
taneczne 

  

11. wyraża radość życia   
12. głównym instrumentem jest 
fortepian 

  

*L. Długołęcka, M. Pinkwart, Muzyka i Tatry; 
Pinkwart.pl/muzyka_i_tatry/ogolne.htm. 

 
 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9732/533/326 
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F. Użytkowa sztuka góralska 

 

Podstawą rozwoju podhalańskiej sztuki użytkowej były przede wszystkim 

trudne warunki życia na Podhalu, ale również wykorzystywanie zdolności 

i artystycznego talentu górali w dążeniu do samodzielnego zaspokajania swoich 

codziennych potrzeb. Z czasem góralskie wyroby stały się źródłem zarabiania 

pieniędzy. Ze względu na łatwy dostęp do takich materiałów jak drewno, skóra, wełna, 

glina, żelazo zaczęło na Podhalu rozwijać się  rękodzieło artystyczne. Sztuka użytkowa 

związana jest z obróbką konkretnych surowców: 

- drewna (meble, przedmioty gospodarstwa domowego, rzeźba), 

- skóry (kożuchy, torby, pasy, paski, kierpce, miękkie obuwie domowe, portfele), 

- metalu (wyroby kowalstwa artystycznego: żyrandole, balustrady, osłony kominków), 

- gliny (wyroby ceramiczne), 

- wełny (wyroby tkackie, swetry) 

lub tworzeniem przedmiotów ozdobnych (koronki, hafty, malarstwo na szkle). 

 

Dla ludowej sztuki użytkowej Zakopanego charakterystyczne są wyroby wpisane 
w tabeli. Proszę podać w kolumnie A przykłady przedmiotów należących do 
poszczególnych grup. 
 

A B 
1. torby, kożuchy, paski, kierpce, 

portfele 
 
 

a) wyroby ze skóry 
 

2.  
 
 
 

b) wyroby kowalskie 

3.  
 
 
 

c) wyroby z drewna 

4.  
 

d) wyroby ceramiczne 

5.  
 
 

e) hafty 

6.  
 

 

f) malarstwo na szkle 

 
 

6. Elementy kultury zakopiańskiej widoczne są w sztuce. Przedstawicielami 

tego nurtu w sztuce są: 
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Zofia Stryjeńska (1891-1976) – jedna z najbardziej uznanych malarek 

dwudziestolecia międzywojennego. Jej wielkim sukcesem jest dekoracja własnymi 

obrazami wielkiego formatu pawilonu polskiego na Międzynarodowej Wystawie sztuki 

Dekoracyjnej i Przemysłu Artystycznego w 1925 r. w Paryżu. Preferowała technikę 

malowania farbami wodnymi na papierze. Tematyka obrazów i rysunków Zofii 

Stryjeńskiej wiąże się z jej zainteresowaniem sztuką ludową, tradycjami polskimi 

i historią Polski za panowania Piastów. Pokazała w nich bogactwo kultury polskiej – 

sceny z życia codziennego, obrzędy wiejskie, postacie bożków z czasów pogańskich 

oraz postacie z legend – zbójników czy diabły. Postacie na rysunkach przedstawia 

w ruchu, w trakcie obchodów świąt, w tańcu, przy pracy. Tematem prac malarki był 

także folklor Zakopanego i Podhala – ich stroje, tańce, sceny z życia. W swoich 

obrazach używa intensywnych kolorów, prostych linii i geometrycznych kształtów. 

Oddaje w nich nastrój i mimikę przedstawianych twarzy. Oglądając jej prace ma się 

wrażenie, że słychać muzykę, przy której postacie tańczą. Ważną rolę w obrazach 

odgrywa również światło i cień, które służą odpowiedniej ekspozycji postaci 

i wydarzeń.  

 

A. W tabeli zostały wymienione cechy malarstwa Zofii Stryjeńskiej.  
Proszę przeczytać powyższy tekst, obejrzeć prace Zofii Stryjeńskiej 
dostępne  
w Internecie, a następnie zaznaczyć P, jeśli cechy są prawdziwe, lub F, 
jeśli są fałszywe. 

A B 

Cechy malarstwa P F 
1. lekkość X  
2. ruch   
3. rytm   
4. taniec   
5. żywa, wesoła kolorystyka   
6. harmonia i spokój   

7. łagodne kolory   
8. umiłowanie tradycji chrześcijańskich  

i ludowych 
  

9. bogactwo kultury polskiej   
10. piękno kultury podhalańskiej   
11. sceny z życia ludzi z różnych 

regionów Polski 
  

      12.  elementy smutku   
 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9732/862/320 
Władysław Hasior (1928-1999) – rzeźbiarz, scenograf. Uczeń prof. Antoniego Kenara 

w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1957 r. osiedlił się w Zakopanem, gdzie tworzył.  

Znany jest z licznych, światowych wystaw i podróży artystycznych za granicę. Autor 
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pomników, scenografii teatralnych, instalacji plenerowych i obrazów przestrzennych. 

W Zakopanem mieści się Galeria autorska W. Hasiora. 

Twórczość Hasiora ma charakter nierealny i oderwany od rzeczywistości. Artysta 

wykorzystywał w swoich kompozycjach przedmioty codziennego użytku, jak 

narzędzia, łyżki, widelce, noże, przedmioty kultu religijnego (krzyże, wizerunki 

świętych), elementy sztuki ludowej, fragmenty urządzeń technicznych (śruby, druty, 

rury, krany, koła zębate) oraz materiały o różnej fakturze. Swoją twórczością 

prowokował, szokował i wzbudzał silne emocje. 

 
 
 

B. W twórczości Władysława Hasiora można dostrzec różne elementy. Proszę 
przeczytać powyższy tekst, obejrzeć prace Władysława Hasiora dostępne 
w Internecie, a następnie zaznaczyć P, jeśli cechy są prawdziwe, lub F, 
jeśli są fałszywe. 

 
 

A B 

Cechy twórczości: P F 
1. fantazja X  
2. abstrakcja   
3. naturalistyczne odbicie 

rzeczywistości 
  

4. nie budzi emocji   
5. elementy ludowego rzemiosła   
6. kształty geometryczne   

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9733/420/611 
 
Antoni Rząsa (1919-1980) – rzeźbiarz, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych 

w Zakopanem; uczeń, współpracownik i przyjaciel prof. Antoniego Kenara. 

W Zakopanem znajduje się muzeum, w którym prezentowany jest dorobek 

artystyczny rzeźbiarza – Galeria Antoniego Rząsy. Tematem twórczości rzeźbiarskiej 

Antoniego Rząsy często było cierpienie Boga i człowieka. Człowieka przedstawiał na 

przykład jako więźnia obozu koncentracyjnego, zaś Chrystusa cierpiącego na krzyżu, 

przebitego włócznią. Rzeźbił także postacie Madonny przedstawiane jako Matki 

cierpiące z powodu śmierci dzieci. W rzeźbach  o dużej prostocie i oryginalności 

wyrażał własne, artystyczne wizje postaci. Inspirował się sztuką sakralną 

średniowiecza i XVI wieku, jednak swoim dziełom nadawał indywidualny charakter. 

Odchodził zdecydowanie od ludowego charakteru rzeźby, chociaż stosował ostre 

cięcia i wybrał drewno jako surowiec rzeźbiarski. 
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C. Rzeźby Antoniego Rząsy łączą różne elementy. Proszę przeczytać 
powyższy tekst, obejrzeć w Internecie prace artysty, a następnie 
zaznaczyć P, jeśli cechy są prawdziwe, lub F, jeśli są fałszywe. 
 
 

A B 

      Cechy rzeźb: P F 
1. elementy stylu romańskiego X  
2. bogata kolorystyka   
3. typowe dla ikon prawosławnych   
4. brak tematów religijnych   
5. wykonywane w drewnie   
6. prostota formy   
7. elementy stylu renesansowego   

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9733/717/848 
 
 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) – malarz, fotografik, teoretyk sztuki, 

filozofii dramaturg. Kultowa postać Zakopanego. Od 1890 r. mieszkał z rodzicami 

w Zakopanem. Studiował malarstwo w Akademii Sztuki w Krakowie. W latach 1925-

1927 prowadził Firmę Portretową oraz Teatr „Morskie Oko”, gdzie wystawił swoje 

sztuki, m. in. Wariatai zakonnicę, Nowe wyzwolenie i Pragmatystów. 

17 września1939 r. popełnił samobójstwo we wsi Jeziory na Polesiu i tam został 

pochowany. Stanisław Ignacy Witkiewicz na początku swojej twórczości malował 

przede wszystkim pejzaże tatrzańskie. W latach 1909-1914 zaczął interesować się 

postacią ludzką. Często rysował sylwetki kobiet – pięknych, silnych, demonicznych – 

w towarzystwie słabych mężczyzn. Dużą część jego prac stanowią portrety znanych 

postaci ze świata sztuki i literatury. Wśród portretów są takie, które oddają 

rzeczywisty wizerunek portretowanej osoby, a także takie, które Witkiewicz 

przedstawia jako głowy na tle fantastycznych pejzaży. Inne przedstawiają twarze 

zdeformowane, prezentujące bogactwo osobowości malowanych osób. W swojej 

twórczości posługiwał się bogatą kolorystyką, ludzkim postaciom nadawał często 

cechy zwierząt, potworów, przedstawiał nierealistyczne wizje człowieka i otoczenia. 

Prace artysty nasycone są silnymi emocjami i ukazują złożoną naturę człowieka.  

 

D. Proszę obejrzeć w Internecie obrazy Witkacego, a następnie 
zaznaczyć P, jeśli podane cechy jego twórczości są prawdziwe, lub 
F, jeśli są fałszywe. 

 
A B 

Cechy twórczości: P F 
1. wyraża uczucia X  
2. wizje fantastyczne   
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3. harmonia barw   
4. nie zawsze sztuka jest formą ilustrowania 

natury 
  

5. wierne odtwarzanie rzeczywistości   
6. pokazuje skomplikowaną osobowość 

malowanych postaci 
  

7. występują postacie człeko- i 
zwierzokształtne 

  

8. pozbawiona emocji wizja świata i ludzi   
 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9733/850/640 
 

 
Karol Szymanowski (1882-1937) – kompozytor i pianista. Po raz pierwszy był 

w Zakopanem w 1894 r. z matką, a potem ze względu na chorobę płuc (gruźlicę) 

przyjeżdżał tu często. Początkowo w 1914 r. mieszkał w pensjonacie Nosal nad 

Bystrem prowadzonym przez matkę Witkacego – Marię Witkiewiczową, a później, 

w 1922 r.  w hotelu „Stamary” przy ul. Kościuszki oraz w willi „Limba” przy ul. 

Ogrodowej w Zakopanem. W Zakopanem powstało wiele znanych kompozycji Karola 

Szymanowskiego, m. in. opera Król Roger, balet Harnasie oraz Stabat Mater. W tym 

okresie na twórczość kompozytora miał wpływ Bartłomiej Obrochta zwany przez 

wszystkich Bartusiem – góral, przewodnik tatrzański i znany muzykant, z którym 

kompozytor się zaprzyjaźnił. Karol Szymanowski bardzo interesował się jego 

muzykowaniem, a pod wpływem muzyki  góralskiej i tańców góralskich skomponował 

balet Harnasie. Szymanowski mawiał o nim: „Ostatni w wielkim stylu zakopiański 

muzykant”. Pod koniec lat 20. , kiedy stan zdrowia Szymanowskiego pogorszył się, 

zdecydował się tu zamieszkać na stałe. W 1930 r. zamieszkał w Czerwonym Dworze, 

a potem wynajął willę Atma  przy ul. Kasprusie, gdzie mieszkał do końca swojego 

życia.  

5 listopada 1935 r. Szymanowski opuścił Zakopane na zawsze. W 1936 r. wystawił 

w Paryżu swój balet Harnasie, gdzie jego muzyka została entuzjastycznie przyjęta. 

Zmarł w 1937 r. w Lozannie. Został pochowany w Krakowie na Skałce. Na Starym 

Cmentarzu w Zakopanem na Pęksowym Brzyzku znajduje się tablica pamiątkowa 

poświęcona kompozytorowi.  

We wczesnej twórczości kompozytor pisał utwory głównie na fortepian, 

w których widoczny jest wpływ muzyki Fryderyka Chopina. Późniejsze utwory (np. 

Symfonia f-moll) – inspirowane muzyką Richarda Straussa, Franza Liszta czy 

Richarda Wagnera – cechuje pesymizm, ogromna wrażliwość, romantyczna 

nastrojowość. Zainteresowanie starożytnością i Orientem przyniosło eksperymenty 

kompozytorskie w postaci utworów wykraczających poza skale dur i moll oraz 



138 
 

138 
 

charakteryzujących się bogactwem linii melodycznej i wykorzystywaniem brzmienia 

wielu instrumentów dla podkreślenia efektów impresjonistycznych. Pod wpływem 

poezji zakopiańskiej m. in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Kasprowicza 

i Juliana Tuwima oraz kultury ludowej Zakopanego Szymanowski zaczął 

komponować utwory w skalach góralskich. Wtedy to skomponował swój słynny balet 

Harnasie – utwór o nowej kolorystyce brzmieniowej, stylu i ładunku uczuciowym, 

który stanowi źródło inspiracji dla współczesnych kompozytorów. 

 

Współczesne wykonanie baletu Karola Szymanowskiego Harnasie 
https://www.youtube.com/watch?v=Dv99ucn3x-M 

 

E. Po wysłuchaniu fragmentów kompozycji Karola Szymanowskiego, proszę 
wskazać cechy muzyki kompozytora, zaznaczając P (prawda) lub F (fałsz) 

. 
A B 

Cechy muzyki  K. Szymanowskiego P F 
1. nowoczesna stylistyka X  
2. elementy impresjonistyczne   
3. elementy ludowej muzyki 

góralskiej 
  

4. silne napięcie emocjonalne   
5. brak utworów na orkiestrę   
6. finezyjna linia melodyczna   
7. elementy rock and rolla   
8. oryginalne koncepcje brzmieniowe   
9. ogromna wyobraźnia dźwiękowa   

10. ogromna wrażliwość 
kolorystyczna 

  

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9733/978/243 
 
 

 

Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – kompozytor i dyrygent; autor poematów 

symfonicznych, pieśni i utworów na orkiestrę. Był również fotografikiem, taternikiem 

i publicystą. Od dzieciństwa uczył się gry na skrzypcach, studiował harmonię 

i kompozycję, a także nauki przyrodnicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, 

a potem na Uniwersytecie w Berlinie. Dziesięć spośród  swoich pieśni  skomponował 

do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera. W 1907 r. osiedlił się w Zakopanem, gdzie 

działał w Towarzystwie Tatrzańskim, publikował artykuły, wspinał się po górach, 

jeździł na nartach i pasjonował się fotografiką. Uważany jest za jednego 

z prekursorów polskiego taternictwa. Jego koncert, który odbył się 22 stycznia 1909 
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r.  w Filharmonii Warszawskiej, odniósł duży sukces. 8 lutego tego samego roku 

Karłowicz zginął w Tatrach u stóp Małego Kościelca pod lawiną śnieżną podczas 

samotnej wyprawy. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

W Zakopanem tablica pamięci Mieczysława Karłowicza znajduje się na Starym 

Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. 

Ulubionym gatunkiem w twórczości kompozytora był poemat symfoniczny. Napisał 

6 takich poematów oraz 22 pieśni, Serenadę op. 2 oraz słynny Koncert skrzypcowy 

A-dur op. 8. Jego twórczość wpisuje się w nurt neoromantyzmu i awangardy. 

Twórczość  Karłowicza wyróżnia się romantyczną nastrojowością, bogactwem 

instrumentacji i linii melodycznej, dynamiką i oryginalną harmonią. Kompozytor 

kochał Tatry i w swojej twórczości wykorzystywał także elementy ludowej muzyki 

góralskiej. 

Mieczysław Karłowicz – „Koncert skrzypcowy A-dur” 
https://cameralmusic.pl/vid/mieczyslaw-karlowicz-smutna-opowiesc-1141.html 

 
Miejsce tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza 

  
 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:P1060716.JPG 
F. Proszę wysłuchać fragmentów kompozycji Mieczysława Karłowicza i 

wskazać cechy muzyki kompozytora:  P (prawda) lub F (fałsz) . 

 
A B 

Cechy muzyki M. Karłowicza P F 
1. pełna zadumy X  
2. dysonansowa harmonia   
3. ciekawe efekty kolorystyczne   
4. nastrój pesymizmu   
5. elementy tańców 

latynoamerykańskich 
  

6. brak utworów wokalnych   
7. silne napięcie emocjonalne   
8. tematy taneczne   
9. bardzo liryczna   
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10.  późnoromantyczne nastroje   
11. duża dynamika   

 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9745/206/929 

 

G. 

Jan Kasprowicz (1860-1926) – poeta, dramaturg, eseista, tłumacz, profesor i rektor 

Uniwersytetu we Lwowie. Od 1891 r. często przyjeżdżał na Podhale – do Poronina i do 

Zakopanego. W 1914 r. pomógł uwolnić z aresztu w Nowym Targu Włodzimierza Ilicza 

Lenina. W 1923 r. kupił na Harendzie dom, w którym zamieszkał ze swoją trzecią 

żoną Marią – córką rosyjskiego generała. Część swojej poetyckiej twórczości Jan 

Kasprowicz poświęcił tematyce tatrzańskiej i podhalańskiej. Po śmierci został 

pochowany na Starym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem, jednak 

w 1933 r. jego ciało zostało przeniesione do prywatnego mauzoleum na Harendzie, 

które powstało w pobliżu jego domu  dzięki staraniom żony Kasprowicza, Marii. Maria 

Kasprowiczowa jest autorką Dziennika oraz  wspomnień z ich życia W naszym 

górskim domu. Dom Kasprowiczów na Harendzie stanowił salon kulturalny 

Zakopanego. Tu spotykali się przez 40 lat twórcy polskiej kultury. Po śmierci Maria 

Kasprowiczowa została pochowana w mauzoleum obok męża. 

Początki twórczości Jana Kasprowicza charakteryzowała pełna pesymizmu 

poezja o tematyce społecznej. Ukazywała ona cierpienia i bunt wobec 

niesprawiedliwości, jakiej doświadczały najniższe warstwy społeczne. Przeprowadzka 

do domu na Harendzie koło Zakopanego i udany związek z Marią Bunin wniosły dobry 

nastrój do życia i twórczości poety. W centrum zainteresowań Kasprowicza znalazła 

się odtąd tematyka górska. Poezja tatrzańska przypominała swoją lekkością gawędy 

górali, z którymi poeta miewał kontakty. Podkreślała piękno Tatr i uroki tatrzańskiej 

przyrody. 

                                                                       Jan Kasprowicz 

KRZAK DZIKIEJ RÓŻY W CIEMNYCH SMRECZYNACH 

Źródło:wolnelektury.pl/media/book/pdf. 

 I 

W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska, 

Gdzie pawiookie drzemią stawy, 

Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy 

Na plamy szarych złomów ciska. 

 

U stóp mu bujne rosną trawy, 
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Bokiem się piętrzy turnia śliska, 

Kosodrzewiny wężowiska 

Poobszywały głaźne ławy... 

 

Samotny, senny, zadumany, 

Skronie do zimnej tuli ściany, 

Jakby się lękał tchnienia burzy. 

 

Cisza... O liście wiatr nie trąca, 

A tylko limba próchniejąca 

Spoczywa obok krzaku róży. 

 

II 

Słońce w niebieskim lśni krysztale, 

Światłością stały się granity, 

Ciemnosmreczyński las spowity 

W bladobłękitne, wiewne fale. 

 

Szumna siklawa mknie po skale, 

Pas rozwijając srebrnolity, 

A przez mgły idą, przez błękity, 

Jakby wzdychania, jakby żale. 

 

W skrytych załomach, w cichym schronie, 

Między graniami w słońcu płonie, 

Zatopion w szum, krzak dzikiej róży... 

 

Do ścian się tuli, jakby we śnie, 

A obok limbę toczą pleśnie, 

Limbę, zwaloną tchnieniem burzy. 

 

III 

Lęki! wzdychania! rozżalenia, 

Przenikające nieświadomy 

Bezmiar powietrza!... Hen! na złomy, 

Na blaski turnie, na ich cienia 
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Stado się kozic rozprzestrzenia; 

Nadziemskich lotów ptak łakomy 

Rozwija skrzydeł swych ogromy, 

Świstak gdzieś świszcze spod kamienia. 

 

A między zielska i wykroty, 

Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty, 

Wtulił się krzak tej dzikiej róży. 

 

Przy nim, ofiara ach! zamieci, 

Czerwonym próchnem limba świeci, 

Na wznak rzucona świstem burzy... 

 

IV 

O rozżalenia! o wzdychania! 

O tajemnicze, dziwne lęki!... 

Ziół zapachniały świeże pęki 

Od niw liptowskich, od Krywania. 

W dali echowe słychać grania: 

Jakby nie z tego świata dźwięki 

Płyną po rosie, co hal miękki 

Aksamit w wilgną biel osłania. 

 

W seledyn stroją się niebiosy, 

Wilgotna biel wieczornej rosy 

Błyszczy na kwieciu dzikiej róży. 

 

A cichy powiew krople strąca 

Na limbę, co tam próchniejąca 

Leży, zwalona wiewem burzy... 

 
Poezję Jana Kasprowicza charakteryzuje:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Proszę wybrać z ramki odpowiednie określenia. 

 

refleksyjny nastrój,   bogactwo form ekspresji,   fascynacja przyrodą Tatr, 

wywołuje uczucie ekstazy,   pełna metafizycznych i erotycznych uniesień, 

pisana z perspektywy wnikliwego obserwatora, 

ukazuje dominowanie gór nad człowiekiem,   elementy typowe dla poezji 

średniowiecznej,   bardzo nastrojowa,  ukazuje jedność człowieka 

z  przyrodą, 

wykorzystuje słowa z gwary góralskiej, przepełniona melancholią 

i  smutkiem 

 

 

 

H. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940) – polski poeta, powieściopisarz, 

nowelista okresu Młodej Polski. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W młodości często bywał w Tatrach  i Zakopanem, dużo chodził po 

górach. Przełęcz między Gerlachem a Zadnim Gerlachem  nazwano Przełęczą 

Tetmajera. W wyniku fascynacji poety kulturą góralską powstał cykl opowieści Na 

skalnym Podhalu, epopeja Legenda Tatr oraz wiele utworów poetyckich. Od 1910 r. 

Przerwa-Tetmajer mieszkał praktycznie na stałe w Zakopanem. Po I wojnie światowej 

zamieszkał w Warszawie, ale nadal interesował się Podhalem. Wydał w 1919 r. 

broszurę O Spisz, Orawę i Podhale. W 1934 r. został członkiem honorowym Polskiej 

Akademii Literatury. Po śmierci został pochowany na Powązkach w Warszawie, 

a potem na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. 
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Źródło: pl.pinterest.com; wolnelektury.pl/media/book/pdf 
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Po przeczytaniu wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera proszę określić 
cechy jego poezji: P (prawda) lub F (fałsz)  

A B 

Cechy poezji K. Przerwy-Tetmajera P F 
1. nastrojowa X  
2. pokazuje trud robotników   
3. pełna porównań   
4. wyraża zachwyt poety urodą Tatr   
5. ukazuje piękno folkloru 

podhalańskiego 
  

6. bogactwo środków poetyckich   
7. umiejętne operowanie kolorami   
8. pokazuje ogromną wrażliwość 

poety 
  

9. dynamiczna   

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9747/877/950 

I. 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891- 1945) – polska poetka, dramatopisarka 

i malarka. Córka Wojciecha Kossaka i wnuczka Juliusza Kossaka – znanych polskich 

malarzy, siostra Magdaleny Samozwaniec – pisarki. Drugim mężem poetki był Jan 

Gwalbert Henryk Pawlikowski, z którym poetka mieszkała w Zakopanem w domu pod 

Jedlami na Kozińcu.  W Zakopanem powstał jej tomik poezji Niebieskie migdały, który 

opublikowała w 1922 r. Napisała wiele wierszy o Tatrach. Znalazły się one w tomiku 

Kłaniaj się Tatrom. W 1939 r. wyjechała najpierw do Francji, a potem do Anglii, gdzie 

zmarła w Manchesterze i została pochowana na Southern Cementery. 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska podmiotem lirycznym swoich wierszy 

uczyniła kobietę i z reguły kierowała je do kobiet. Wiersze poetki są dosyć krótkie, ale 

nasycone bogatą treścią. Wiele jest w nich poetyckich środków wyrazu – aluzji, 

metafor. Poetka wykorzystuje w wierszach również żartobliwe określenia. Tematem 

jej poezji jest często miłość, również miłość do Tatr i piękna tatrzańskiej przyrody – 

stąd jej żywiołowy charakter. Utwory Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej są odważne, 

pełne zachwytu życiem i jego urokami. W późniejszych wierszach poetka zastanawia 

się nad przemijaniem, a utwory są bardziej refleksyjne. Jej dojrzałą twórczość cechuje 

uprawianie poezji w formie miniatur – bardzo krótkich utworów precyzyjnych, 

oszczędnych w słowach i zakończonych krótką, dowcipną puentą. 
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Szarotka (fragment) 

Jedni się w ogrodzie do trawnika tulą, 

drudzy rosną na wspólnej grzędzie, 

inni cisną doniczkę, rozpychają cebulą, 

nie myśląc, co dalej będzie. 

Zaś gwiaździsta szarotka, 

biała zewnątrz, a siwa od środka, 

poszła na skalne ściany, 

na okrągłe zielone góry, 

gdzie toczą się chmury 

po trawie 

jak olbrzymie rozwiązłe barany. 

Źródło: wolnelektury.pl/media/book/pdf 

 

Krokusy 

Krokusy wyskakują z ziemi                            

jak wiolinowe nuty, 

a panny się chylą nad niemi 

i z nut układają bukiet. 

 

Źródło: wolnelektury.pl/katalog/lektura/pawlikowska-jasnorzewska-krokusy/ 
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Po przeczytaniu wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej proszę 
określić cechy jej  poezji:  P (prawda) lub F (fałsz). 

 

A B 
Cechy poezji M. Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej: 
P F 

1. witalność i żywiołowość X  
2. zainteresowanie codziennością   
3. precyzja i oszczędność w słowach   
4. nasycona agresją   
5. zachwyt urokiem Tatr   
6. tematyka rewolucyjna   
7. optymizm   
8. fascynacja naturą   
9. odwaga w wyrażaniu uczuć   
10. wolna od stereotypów   
11. ogromna wrażliwość i fantazja   

12. dowcip   

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9748/351/242 

 

KLUCZ: 

2A: 1a, 2d , 3c , 4f , 5b , 6e;  2B: 1a , 2d , 3e , 4b , 5c , 6f; 3A: a –  Rafał Malczewski, 
b – jedynym, c –  artyści, naukowcy, twórcy; d - klimat;  3B:  a P, b P, c F, d P, e P, f 
P, g P, h F; 4A: 1ca, 2d ,  3c , 4b ,5f , 6e; 4B: 1a, 2c, 3b; 5B: 1c, 2i, 3b, 4j, 5d, 6f, 7e, 
8g, 9h, 10a; 5C: 1a, 2c, 3b, 4e, 5d; 5D: 1a, 2c, 3b, 4e, 5d; 5E: 1-4 P, 5 F, 6-11 P, 
12F; 5F: a) torby, kożuchy, paski, kierpce, portfele; b) żyrandole, balustrady, c) 
meble, ciupagi, przedmioty gospodarstwa domowego, d) dzbanki, garnki, dzwonki 
gliniane, e) serwety, obrusy, bluzki, sukienki, f) obrazy malowane na szkle; 6A: 1- 5 
P, 6-7F, 8-11P,12F; 6B: 1- 2 P, 3- 4F,5-6P;  6C: 1P, 2F, 3P, 4F, 5-6 P; 6D: 1-4 P, 5F, 
6-7 P, 8F; 6E:1-4 P, 5F, 6P, 7F, 8-10P; 6F: 1-4 P, 5-6F, 7-11 P; 6G: elementy typowe 
dla poezji średniowiecznej (F), pozostałe (P);  6H: 1P, 2F, 3-4P, 5F, 6-9 P; 6 I: 1-3 P, 
4F, 5P, 6F,7-12P. 
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SŁAWNI POLACY, CZYLI O KIM KAŻDY OBCOKRAJOWIEC  
POWINIEN WIEDZIEĆ 

 

Część I  
Jan Paweł II i Lech Wałęsa – ludzie, którzy obalili komunizm w Polsce 

 

Opracowanie: Zygmunt Gardziński 
 
Cele: 

 

 zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami z życia papieża Jana 

Pawła II, 

 zapoznanie z  informacjami na temat roli Lecha Wałęsy w utworzeniu III 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 nabycie umiejętności oceny wkładu Jana Pawła II i Lecha Wałęsy w zmianę 

ustroju w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego, 

 zdobycie umiejętności określania związku przyczynowo-skutkowego 

działalności obu wielkich  Polaków, 

 zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami z życia Marii Curie-

Skłodowskiej i Mikołaja Kopernika, 

 nabycie umiejętności oceny wkładu Marii Curie-Skłodowskiej w naukę 

i ugruntowanie pozycji kobiet na świecie, 

 umiejętność oceny wpływu odkrycia Kopernika na losy świata. 

 

Metody i techniki pracy:  metoda tekstu programowanego (b-learning), 

zaprogramowane zadania dydaktyczne, praca z tekstem. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 

z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie 

przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane 

zadania, pracę z tekstem (czytanie). 

Środki dydaktyczne: prezentacja wstępna (ebook), materiały audiowizualne, teksty 

do samodzielnego czytania, zadania w generatorach ćwiczeń (LearningApps, 

Wordwall). 
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Przebieg zajęć: 

A.  

Wprowadzenie: 

https://www.canva.com/design/DAESWb8wMZ8/vEYILQP3Y2wyt9R

2vvwVVA/view?utm_content=DAESWb8wMZ8&utm_campaign=design

share&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

PIOSENKA-MOTTO 

Proszę wysłuchać piosenki Jacka Kaczmarskiego Mury 

https://www.youtube.com/watch?v=hwD6i9eOiYE 

 

B. JAN PAWEŁ II – NOTKA BIOGRAFICZNA  

 Jan Paweł II (właściwie Karol Wojtyła) – urodził się 18 maja 1920 r. 

w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie; polski duchowny 

rzymskokatolicki, wykładowca akademicki, w latach 1958-1964 biskup pomocniczy 

krakowski, następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964-1978) 

i kardynał (1967-1978). W 1978 roku został wybrany papieżem kościoła 

rzymskokatolickiego. Święty Kościoła katolickiego. 

 Był synem Karola Wojtyły seniora i Emilii z domu Kaczorowskich. W domu 

rodzinnym często nazywany był zdrobniale Lolkiem. Miał starszego brata Edmunda, 

który został lekarzem. Przedwczesna śmierć matki i starszego brata doprowadziła do 

tego, że był wychowywany  jedynie przez ojca. Młody Wojtyła w tym czasie został 

ministrantem i grywał w lokalnym teatrze amatorskim. Szkołę skończył z wynikiem 

celującym. 

 W roku 1938 rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na wybuch wojny musiał przerwać studia 

i rozpocząć pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. 

Występował w tym czasie w teatrze, ale nieoczekiwanie w 1942 r.  zrezygnował 

z teatru i postanowił studiować teologię oraz wstąpił do tajnego  Seminarium 

Duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 r. został wyświęcony na księdza, po czym 

skierowano go na studia doktoranckie w Rzymie.  

 Był przyjacielem młodzieży, z którą wyjeżdżał często na wycieczki 

krajoznawcze, chodził po górach i biwakował. Krąży anegdota, że wezwany przez 

arcybiskupa ze względu na nominację biskupią przyjechał prosto z wyjazdu 

z młodzieżą w starych, zabłoconych i zniszczonych butach. 
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 Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był, obok prymasa Polski 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Władze 

komunistyczne uważały, że Karol Wojtyła jest ich dużym problemem. Jako kardynał 

odbywał podróże zagraniczne, zapraszany także przez środowiska uniwersyteckie. 

Brał udział w Soborze Watykańskim Drugim, który miał za zadanie dostosować 

kościół katolicki do panującej rzeczywistości (sobór między innymi zrezygnował 

z liturgii w języku łacińskim na rzecz rodzimych języków). 

 16 października 1978 r. na konklawe (zebraniu kardynałów) został wybrany 

papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, 

jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Sam 

siebie nazywał papieżem z dalekiego kraju. Polskie władze uważały, że lepiej będzie, 

jeżeli Wojtyła pozostanie w Watykanie, a nie w Polsce. Uważały,  że problem Karola 

Wojtyły się dla nich skończył. 

 Główną cechą jego pontyfikatu były pielgrzymki. Z tego też powodu został on 

wkrótce potem nazwany „papieżem-pielgrzymem”. Swoją pierwszą podróż apostolską 

Jan Paweł II odbył w styczniu 1979 r. do Meksyku, gdzie podkreślał znaczenie 

ludzkiej godności. W tym samym roku przyjechał też do Polski. Tu wypowiedział 

słynne słowa:Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam 

z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz 

z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

Ziemi. Tej Ziemi!]. Głoszone przez niego nauki przyczyniły się do 

późniejszych transformacji ustrojowych w europejskich państwach bloku 

wschodniego. 

 Zdaniem historyków, papież, popierając ideę niezależnych, wolnych związków 

zawodowych, przyczynił się do upadku systemów komunistycznych w państwach 

bloku wschodniego. Zapoczątkowały to wydarzenia w Polsce z 1989 r.: w kwietniu 

nastąpiło zalegalizowanie związków zawodowych, a w czerwcu odbyły się pierwsze 

częściowo wolne wybory. Po tych wydarzeniach podobne zmiany ustrojowe rozpoczęły 

się w innych państwach.  

 W tym czasie ówczesny przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow odwiedził Jana 

Pawła II w Watykanie jako pierwszy władca tego kraju w historii. Dwa lata później, 

kiedy Gorbaczow był już prezydentem, Związek Radziecki rozpadł się. Jeszcze w 1990 

r., dzięki dobrym relacjom z Gorbaczowem, Stolica Apostolska nawiązała stosunki 

dyplomatyczne z Federacją Rosyjską. 
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 W 2000 roku Jan Paweł II pielgrzymował do Ziemi Świętej w celu pojednana 

między religiami. W trakcie pielgrzymki papież odwiedził m. in. instytut  Jad Waszem, 

poświęcony ofiarom Holocaustu, a także modlił się przy Ścianie Płaczu. 

 W ostatnich latach pontyfikatu Jan Paweł II musiał ograniczyć swoją 

aktywność ze względu na stan zdrowia, w tym na postępującą chorobę Parkinsona. 

Papież Jan Paweł II został uznany za świętego 27 kwietnia 2014 roku. 

 

1. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 

 

Pionowo: 

1. Zebranie kardynałów, na którym wybierany jest nowy papież. 

2. Choroba, na którą cierpiał papież Jan Paweł II pod koniec życia. 

3. Ziemia, którą odwiedził Jan Paweł II w 2000 r. 

4. Sobór Watykański ……………, w którym uczestniczył Karol Wojtyła. 

Poziomo: 

5. Siedziba papieża. 

6. Karol Wojtyła został nim w 1978 r. 

7. Zakłady, w których podczas wojny pracował Karol Wojtyła. 
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8. Karol Wojtyła wstąpił tam w 1942 r. 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p9549io6n20  

 

2. Poniższe wydarzenia proszę ułożyć chronologicznie. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p0ze32xza20 

 

3. Na podstawie tekstu proszę zaznaczyć: P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy jest 

fałszywe. 

0. Karol Wojtyła w domu był nazywany zdrobniale Lolkiem P F 

1. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II miała miejsce w Polsce. P F 

2. Karol Wojtyła chodził na wycieczki w góry z młodzieżą. P F 

3. Karol Wojtyła grał w teatrze, ale zrezygnował z tego na rzecz 

seminarium duchownego. 
P F 

4. Prawdziwe imię i nazwisko Jana Pawła II brzmi Stefan 

Wyszyński. 
P F 

5. Ojciec Jana Pawła II nazywał się Karol Wojtyła senior. P F 

6. Jan Paweł II urodził się w Wilnie. P F 

7. Władza ludowa bała się działalności Karola Wojtyły i traktowała 

ją jako niebezpieczną dla komunizmu. 
P F 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9159/147/439 

 

C. TEKST ŹRÓDŁOWY– POROZUMIENIA SIERPNIOWE Z 1980 R. 
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Strajkujący ze Stoczni Gdańskiej – na czele z Lechem Wałęsą – zapisali na tablicach 

21 postulatów do władzy ludowej. Tekst postulatów został przepisany poniżej. 

W wyniku strajku 31 sierpnia 1980 r.  podpisane zostały porozumienia sierpniowe 

pomiędzy władzą ludową  a strajkującymi. 

 

21 postulatów komitetu strajkowego na czele z Lechem Wałęsą: 

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, 

wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji 

Pracy dotyczącej wolności związkowych. 

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom 

wspomagającym. 

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, 

a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki 

masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 

4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach 

w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b) zwolnić 

wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana 

Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), 

c) znieść represje za przekonania. 

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania. 

6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej 

poprzez: 

a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-

gospodarczej, 

b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie 

w dyskusji nad programem reform. 

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za 

okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ. 

8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako 

rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. 

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku 

wartości pieniądza. 

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, 

a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki. 
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11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu 

opanowania sytuacji na rynku). 

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 

13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie 

przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: 

zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp. 

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub 

[zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu 

na wiek. 

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych. 

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną 

osobom pracującym. 

17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet 

pracujących. 

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie 

dziecka. 

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie. 

20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę. 

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym 

i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym 

wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. 
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1. Proszę przeczytać tekst postulatów komitetu strajkowego i wstawić do każdego 

zdania odpowiedni wyraz z ramki.  

 

zawodowych       politycznych     zdania     robotnicy 

 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p2t341skk20 

 

2. Jakie były przyczyny upadku komunizmu w Polsce? Proszę wybrać odpowiedzi 

prawdziwe i fałszywe. 

Odpowiedzi:  

Upadek komunizmu w Federacji Rosyjskiej. 

W Polsce brakowało podstawowych  towarów w sklepach np. mięsa, mydła  

i słodyczy. 

Polacy żądali wprowadzenia dyktatury Lecha Wałęsy. 

Węgierska rewolucja spowodowała upadek komunizmu w wielu krajach. 

W Polsce działał ruch społeczny „Solidarność”, na czele z Lechem Wałęsą. 

Polacy mieli dość ucisku i kontroli. 

Polaków w świecie reprezentował papież polskiej narodowości i to mobilizowało ich 

do walki o wolność. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=ptepz9rya20 

 

3. Proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramki. 

 
 
elektrykiem          uwięziony            prezydentem            wyborów           żona  
 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pcic8t4d220 

4. Proszę dopasować odpowiedni wyraz lub odpowiednie wyrażenie do osoby Lecha 
Wałęsy i Papieża Jana Pawła II. 
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Solidarność           Pokojowa Nagroda Nobla        pielgrzymka        teatr        kościół   

duchowny        robotnicy        młodzież         porozumienia sierpniowe       seminarium    
strajk       związek zawodowy  

 

 Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pcoaktv5n20 
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Część II 

 

Najsłynniejsi polscy naukowcy, czyli Maria Curie-Skłodowska   

i Mikołaj Kopernik 

 

 

D. MARIA CURIE-SKŁODOWSKA 

 

 Maria Curie-Skłodowska – kobieta genialna, konsekwentnie dążąca do 

spełnienia swoich naukowych marzeń, a przy tym niezwykle skromna i pracowita. 

Żyła w trudnych czasach, a mimo to udało się jej osiągnąć sukces.  Z pełną 

determinacją walczyła o swoje miejsce w świecie zarezerwowanym dla mężczyzn. 

Pragnęła studiować, co w tamtych czasach nie było łatwe, ponieważ kobiet nie 

przyjmowano na uniwersytety. Mogły one wstąpić jedynie na Sorbonę. Na taki 

wydatek nie było stać rodziny Marii. Wspólnie z siostrą opracowały jednak plan, 

dzięki któremu obie mogły się uczyć. Najpierw na studia do Paryża wyjechała starsza 

Bronia, a Maria, która zatrudniła się jako guwernantka, przesyłała jej pieniądze. Po 

kilku latach do Broni dołączyła Maria. W Paryżu poznała ona Piotra Curie, który stał 

się nie tylko jej mężem, ale i współpracownikiem. 8 lipca 1898 roku małżonkowie 

ogłosili odkrycie nowego pierwiastka promieniotwórczego, który nazwali polon na 

cześć kraju pochodzenia Marii. 26 grudnia tego samego roku poinformowali 

o odkryciu kolejnego pierwiastka – radu. Piotr i Maria razem prowadzili także badania 

nad zjawiskiem promieniotwórczości. W roku 1903, wspólnie z mężem i Henrym 

Becquerelem, Maria Curie-Skłodowska otrzymała nagrodę Nobla. Początkowo 

Akademia Noblowska przyznała nagrodę tylko mężczyznom i dopiero po usilnych 

staraniach Piotra Curie, by uznano rolę Marii, otrzymali nagrodę wspólnie. 

 Ciekawostką jest to, że Curie-Skłodowska, jako jedna z pierwszych kobiet na 

świecie, uzyskała prawo jazdy nie tylko na samochody osobowe, ale i ciężarowe. 

W czasie I wojny światowej jeździła ambulansem wyposażonym w aparat 

rentgenowski i prześwietlała rannych żołnierzy.  

 Curie-Skłodowska marzyła, by otworzyć Instytut Radowy w Warszawie, Udało 

się jej spełnić to marzenie. Była wzorem dla kolejnych pokoleń kobiet, którym 

przetarła szlaki w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Starsza córka Marii Curie-

Skłodowskiej również została noblistką, młodsza Ewa napisała z kolei biografię matki.  

1. Proszę zaznaczyć: P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy zdanie jest fałszywe. 
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0. Maria Skłodowska-Curie pojechała w podróż poślubną na 

rowerze. 
P F 

1. Maria lubiła spać do 12.00. P F 

2. Henry Becquerel był mężem Marii. P F 

3. Maria razem z mężem odkryła dwa nowe pierwiastki – 

polon i rad, a także pracowała nad tematem 

promieniowania radioaktywnego. 

P F 

4. Instytut Noblowski nie chciał przyznać jej Nagrody Nobla.  P F 

5. Maria Curie-Skłodowska była też  pisarką.  P F 

6. Razem z innymi naukowcami założyła Instytut Radowy. P F 

7. Jedna z jej córek również otrzymała Nagrodę Nobla. P F 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=px5kpgd5n21 

 

2. Proszę wybrać określenia, które pasują do Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie 

połączyć je z odpowiednimi wyjaśnieniami. Uwaga! Nie wszystkie określenia zostaną 

wykorzystane. 

Przykład: inteligentna – była bardzo mądra 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p3af7dxzk20 

3. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami. 
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otrzymała            mężem       nagrodzona      do Paryża       urodziła się 

 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p1y37q9v520 

 

4. Proszę wybrać odpowiednie zakończenie zdania. 

 

Maria Curie – Skłodowska odegrała wielką rolę dla milinów kobiet, ponieważ… 

a.  jako jedna z pierwszych kobiet podjęła studia i pracę naukową wbrew 
panującym zwyczajom oraz otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla. 

b.  jako pierwsza kobieta poleciała w kosmos. 
c.  znała się na nawigacji. 

 

W podróż poślubną Maria pojechała… 

a.  do Nowej Zelandii. 
b.  na rowerach po Bretanii. 
c.  do Polski. 

 

Założony przez Marię Curie – Skłodowską Instytut Radowy to… 

a.  szkoła dawania dobrych rad. 
b.  szkoła samoobrony. 
c.  szkoła, w której naukowcy uczyli swoje dzieci poprzez badania  

i eksperymenty. 
 

link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pugswbioc20 

 

E.  MIKOŁAJ KOPERNIK 
 

Proszę obejrzeć film o Mikołaju Koperniku. 



160 
 

160 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ozFo0jCres&pp=QAA%3D 

 

1. Proszę zaznaczyć: P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy zdanie jest fałszywe. 
 

0. Mikołaj Kopernik był słynnym astronomem. P F 

1. Mikołaj Kopernik został pochowany we Fromborku. P F 

2. Mikołaj Kopernik był znanym polskim kardiologiem. P F 

3. Żona Mikołaja Kopernika nazywała się Matylda Kopernik. P F 

4. Mikołaj Kopernik studiował w Krakowie i Pradze.  P F 

5. Mikołaj Kopernik był duchownym. P F 

6. Mikołaj Kopernik bronił Olsztyna przed najazdem 
Krzyżaków. P F 

7. Mikołaj Kopernik pochodził z Torunia. P F 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pwj9xtjpt21 

 

2. Proszę odpowiedzieć na pytanie. 

 

Jak nazywa się teoria opracowana przez Mikołaja Kopernika i czego dotyczy? 

a.  Teoria heliocentryczna, która mówi, że Ziemia i inne planety krążą wokół 
Słońca. 

b.  Teoria geocentryczna, która mówi że Słońce i inne planety krążą wokół Ziemi. 
c.  Teoria grawitacji, która mówi, że 

wszystkie  obiekty  posiadające  masę  oddziałują na siebie, wzajemnie się 
przyciągając. 

 

link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p8ia8dr6k20 

 

3. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami z ramki. 

 

Toruniu         renesansu     Padwie   pieniądz     uczonym        dzieło        

 grób      swojego 
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link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pkkc53n9n20 
 

KLUCZ DO ZADAŃ 

Część I  
Jan Paweł II i Lech Wałęsa, czyli Ci, którzy obalili komunizm w Polsce 

 

B. 

1. 1 konklawe; 2 Parkinsona; 3 Święta; 4 Drugi; 5 Watykan; 6 Papież; 7 chemiczne;  
8 seminarium  hasło: Wadowice 

2. Sobór Watykański Drugi; wybór papieża Jana Pawła II; pierwsza pielgrzymka do 
Polski; nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem, a Federacją 
Rosyjską; wizyta w Ziemi Świętej 
 
3. 1 F; 2 P; 3 P; 4 F; 5 P; 6 F; 7 P 
 
C.  
1. 1 robotnicy; 2 zdania; 3 zawodowych; 4 politycznych 

2.  

 

3. 1 uwięziony; 2 elektrykiem; 3 żona; 4 wyborów; 5 prezydentem 
 

4. 
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Część II 
 

Najsłynniejsi polscy naukowcy, czyli Maria Curie-Skłodowska  
i Mikołaj Kopernik 

 

D.  

 

1. 1 F; 2 F; 3 P; 4 P; 5 F; 6 P; 7 P 

2.   

pracowita – pracowała bez wytchnienia nad swoimi badaniami 

konsekwentna – realizowała założone przez siebie cele zawodowe 

odważna – nie bała się opinii innych osób 

3.  
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4.  
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E.  

1. 1 P; 2 F; 3 F; 4 F; 5 P; 6 P; 7 P 

2. a 

3.  
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DZIEŃ DOBRY, CZEŚĆ, SIEMA,  
CZYLI RZECZ O GRZECZNOŚCI POLSKIEJ 

 

Opracowanie: Lucyna Sikorska 
Cele:  

 przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat polskiego modelu grzeczności, w tym 
m. in. sposobu zwracania się do osób znajomych i nieznajomych, a także 
stosowania podstawowych formuł grzecznościowych w sytuacjach oficjalnych 
i nieoficjalnych w stosunku do osób o różnych rangach społecznych, 

 zwrócenie uwagi na powiązanie modelu grzeczności z kulturą  i obyczajowością 
polską, 

 wykształcenie umiejętności posługiwania się polskimi formami 
grzecznościowymi, zarówno oficjalnymi, jak i nieoficjalnymi, 

 wykształcenie umiejętności stosowania form grzecznościowych  
w korespondencji elektronicznej w zależności od rangi odbiorcy, 

 przybliżenie słuchaczom związków frazeologicznych zawierających nazwy 
aktów grzecznościowych. 

 

Metody i techniki pracy: metoda tekstu programowanego (b-learning), praca 
z tekstem, zaprogramowane zadania dydaktyczne. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 
z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie 
przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane 
zadania, pracę z tekstem (czytanie). 

Środki dydaktyczne: prezentacja wstępna, zadania w generatorach ćwiczeń 
(LearningApps, ipuzzle, Wordwall),  tekst do samodzielnego czytania, gra planszowa, 
piosenka powitalna. 

 
Przebieg warsztatów: 
 
1. Wprowadzenie.  

 
https://www.canva.com/design/DAEPrrkBwC0/FvMmqFg1iO2ZLB3PSDsWCQ/
view?utm_content=DAEPrrkBwC0&utm_campaign=designshare&utm_medium=li
nk&utm_source=publishsharelink 
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2. Piosenka powitalna: Dzień dobry, cześć, siema. Piosenkę można wykonać  
w rytmie rapu. 
 
Dzień dobry, cześć, siema! 
Eluwina, hej, hejka! 
Elo, serwus i siemanko! 
To jest nasze powitanko! 

 

3.  
Grzeczność na co dzień 

 
Grzeczność, pojmowana jako zbiór norm obyczajowych, opiera się na 

aprobowanych społecznie wartościach takich, jak: życzliwość, szacunek wobec 

innych oraz chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tym samym wpływa ona 

na atmosferę komunikacji i na relacje międzyludzkie, zarówno w kontaktach 

prywatnych, jak i biznesowych. Dzięki stosowaniu form grzecznościowych oraz 

odpowiednich zachowań niejęzykowych, rozmówcy mogą kreować swój wizerunek, 

który pomaga im w realizacji założonych celów komunikacyjnych. Osoba uprzejma, 

kulturalna ma przecież większe szanse, by kogoś do czegoś przekonać lub po prostu 

zjednać sobie czyjąś sympatię. 

Grzeczność realizuje się w różnych grzecznościowych aktach mowy, jak między 

innymi: powitanie, pożegnanie, przeproszenie, podziękowanie, prośba, życzenia, 

gratulacje czy toasty. Umiejętności stosowania odpowiednich zwrotów 

grzecznościowych w określonych sytuacjach komunikacyjnych uczymy się od 

dziecka. Każdy z nas doskonale pamięta, jak rodzice czy dziadkowie szeptali nam do 

ucha, by powiedzieć dzień dobry sąsiadce lub sympatycznej pani z osiedlowego 

sklepu. W ten sposób uczyli nas, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez 

względu na wiek, płeć, pochodzenie czy poglądy. Można by rzec za Sędzią z Pana 

Tadeusza: „grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna”. Inne zwroty 

grzecznościowe będziemy zatem stosować wobec osób starszych, nieznajomych czy 

wobec kobiet, a inne – wobec rówieśników i osób znajomych. Określonego sposobu 

zachowania wymagają także różne sytuacje komunikacyjne – oficjalne  i nieoficjalne. 

Na przykład oficjalnemu powitaniu dzień dobry odpowiada kilka, a nawet 

kilkanaście form stosowanych w sytuacjach nieoficjalnych: cześć, hej, hejka, pa, 

nara, narka i inne.  

Bardzo istotnym elementem grzeczności językowej są także zwroty do adresata, 

które stanowią obudowę innych aktów mowy i wyznaczają relacje między 
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rozmówcami. Chodzi tu o zwroty pan/pani i funkcjonujące w liczbie mnogiej formy 

panowie, panie, państwo, które stosuje się wobec osób nieznajomych oraz  

w kontaktach oficjalnych. Grzeczność wymaga, aby używać tytułu pan/pani przy 

nazwisku lub stanowisku również wobec osób trzecich (zwłaszcza w ich obecności), 

np. Mówili o tym przed chwilą pani Kowalska i pan dyrektor. Zwroty pan/pani + 

nazwisko, stosowane w bezpośrednich kontaktach z rozmówcą, są już jednak 

nieeleganckie, a nawet niegrzeczne. Nie przez wszystkich rozmówców jest także 

akceptowane połączenie pan/pani + imię (np. pani Aniu), kiedyś dopuszczalne tylko 

w kontaktach prywatnych lub poufałych (np. wobec sąsiadów, dobrych znajomych), 

dziś często używane przez pracowników firm w kontaktach z klientami.  

Stosowanie odpowiednich zwrotów grzecznościowych wymaga określonej 

wiedzy i taktu. Brak wyczucia w tym zakresie może prowadzić do popełnienia gafy 

towarzyskiej. Z kolei lekceważenie, bagatelizowanie zasad grzecznościowych 

sprawia, że osoba, która nie przestrzega przyjętych norm, narażona jest na miano 

osoby niewychowanej, aroganckiej, a to z kolei pociąga za sobą określone sankcje 

społeczne. 

 

A. 

Proszę przeczytać tekst, a następnie połączyć wyrazy z kolumny A z ich definicjami 

z kolumny B. 

A B 

1. takt a) nieświadome, niestosowne zachowanie 

2. osoba arogancka b) zbiór zasad, reguł postępowania, które 
obowiązują w danym środowisku 

3. toast c) wyrazy uznania składane komuś z okazji 
jakiegoś sukcesu lub szczęśliwego wydarzenia 

4. sankcje społeczne d) człowiek zuchwały, lekceważący innych 

5. gafa towarzyska e) wypowiedzenie skierowane przez nadawcę do 
odbiorcy w celu przekazania komunikatu 

6. niejęzykowe zachowania 
grzecznościowe 

f) krótka przemowa wygłoszona w czasie przyjęcia, 
po której następuje wypicie kieliszka alkoholu 

7. gratulacje g) reakcja społeczności na zachowanie danej 
osoby 

8. akt mowy h) grzecznościowe gesty 

9. sytuacja nieoficjalna i) umiejętność zachowania się w każdej sytuacji 

10. normy obyczajowe j) ogół warunków charakterystycznych dla 
kontaktów towarzyskich, rodzinnych 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/7054271 
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B. 

Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć: P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy jest 

fałszywe. 

0. Zachowania grzecznościowe budują nasz wizerunek  
i pozwalają realizować określone cele komunikacyjne. 

P F 

1. Zwroty grzecznościowe tworzą pozytywną atmosferę między 
rozmówcami, a tym samym wpływają na relacje międzyludzkie. 

P F 

2. Wybór określonych zwrotów grzecznościowych uzależniony 
jest od wieku rozmówcy, jego płci, a także relacji, jakie łączą go 
z nadawcą. 

P F 

3. Umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi 
nabywamy w procesie socjalizacji. 

P F 

4. Te same zwroty grzecznościowe stosuje się w sytuacjach 
oficjalnych i nieoficjalnych. 

P F 

5. Form pan, pani, państwo używa się wyłącznie wobec osób 
znajomych. 

P F 

6. Połączenie pan/pani + imię jest dziś powszechnie stosowane, 
chociaż nie wszyscy akceptują taki sposób zwracania się do 
rozmówcy. 

P F 

7. W niektórych sytuacjach dopuszcza się stosowanie form 
pan/pani + nazwisko w bezpośrednich kontaktach z rozmówcą 
(np. pani Kowalska). 

P F 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/7056971 
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C. 

Katalog zasad grzecznościowych. 

Spośród wymienionych zdań proszę wybrać zasady grzecznościowe.

 

             

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/7052933 

 

4.  
 

Proszę uporządkować litery tak, aby powstały synonimy wyrazu grzeczność. 
Pierwsze i ostatnie litery są na właściwym miejscu. 

Przykład: 

E I T E Y T K A 
 E  T  Y  K  I  E  T A 

 

 

S I V A O R - V R I V E 

            
 

 

D R O B E  W A H Y C O W I N E 

                
 

U R P E Z M J Ś O Ć 
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D B O R E  M N A R I E Y 

             
 

W K Y S O A  K L U R U T A 

              
 

 Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/pl/resource/7045348 

(w wersji interaktywnej ćwiczenia pierwsze i ostatnie litery wyrazów nie są na właściwym 
miejscu). 

 

5. Do podanych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie wyrazy i wyrażenia  
z ramki.  
 

kultura osobista          dobrze wychowany          kulturalny       dżentelmen            

klasa         dobre maniery         dobry ton        kurtuazja    ogłada towarzyska 

 
Przykład: 
Osoby odznaczające się wysokim poziomem kultury osobistej potrafią się zachować  
w każdej sytuacji. 
 

1. Ten młody człowiek jest wyjątkowo arogancki. Na każdym kroku udowadnia, że nie 
został przez rodziców ............................................... .  

2. W stosunku do kobiet zachowywał się zawsze jak prawdziwy 
............................................... . 

3. Ta aktorka jest nie tylko piękna, ale ma także ............................................... i styl. 

4. Trudno jest wymagać od nastolatka ..............................................., jeśli dotychczas nikt go 

ich nie nauczył.  

5. Od razu było widać, że jest niezwykle ..............................................., inteligentny i ma duże 

obycie towarzyskie. 

6. – Pani pozwoli – odparł mężczyzna z przesadną ............................................... i ukłonił się 

nisko. 

7. W ............................................... było chodzenie do teatru, zasiadanie w pierwszych 

rzędach i głośne oklaskiwanie aktorów po spektaklu. 
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8. Straciła już nadzieję, że ten młody, nieposłuszny chłopak nabierze  

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

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pone44sx220 

 
 

6. Proszę ułożyć interaktywne puzzle, by dowiedzieć, jakie są nieoficjalne formy 
powitań i pożegnań. 

Nieoficjalne zwroty powitalne – link do ćwiczenia: 

http://www.ipuzzle.pl/puzzlegraj5.php?prefs=100&obrazek=285381&szer=888&wy
s=630 

Nieoficjalne zwroty pożegnalne – link do ćwiczenia: http:// 
http://www.ipuzzle.pl/puzzlegraj5.php?prefs=100&obrazek=285388&szer=889&wy
s=630 

 

7. Proszę rozwiązać rebusy, by dowiedzieć się, jakie są nieoficjalne odpowiedniki 
zwrotów grzecznościowych dziękuję, przepraszam. 
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8. Proszę odnaleźć i wykreślić nieoficjalne zwroty grzecznościowe. Po prawidłowym 
rozwiązaniu zadania wyświetli się cytat dotyczący grzeczności. Cytat pochodzi  
z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. 

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pqtiz6we320 
 

 

 
 
 
 
 

9. Proszę uzupełnić dialogi odpowiednimi zwrotami. 
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Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pvko4kp1521 
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10. Do podanych form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam) proszę 
dobrać odpowiednie określenia. 
Przykład: proszę z całego serca. 

 
Pod układanką znajduje się obraz, dzięki któremu będą mogli Państwo utrwalić 
podane zwroty grzecznościowe. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pqpu4h5x520 
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11. Ćwiczenie: piramidy grzeczności. 
Proszę przekształcić podane zdania według wzoru i wpisać je w odpowiednie 
piętra piramidy. 
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12. Proszę połączyć nazwy zawodów z odpowiednimi zwrotami 
grzecznościowymi, które stosuje się w kontaktach z danymi osobami. 
 

Przykład: adwokat - panie mecenasie 

 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pf0pqqv1a20 
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13. Proszę  rozwiązać krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło. 
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Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pv8r1bifj20 

 

14. Proszę wskazać zwroty powitalne i pożegnalne, które należy zastosować  
w e-mailu skierowanym do wykładowcy (np. profesora, doktora). Zwroty 
niepoprawne proszę umieścić w kategoriach: inne zwroty powitalne oraz inne 
zwroty pożegnalne. 

 
 

Szanowny Panie Doktorze, Łączę wyrazy szacunku, Z poważaniem, Szanowny 
Panie Profesorze, Pozdrawiam serdecznie, Pozdrawiam, Z wyrazami szacunku,  

Witam serdecznie, Witam Pana, Witam, Witam Panie Doktorze, Witam Panie 
Profesorze, Dzień dobry, Panie Karolu; Witam Pana. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pfcw3a6bk20 

 

 

 

 

1. Mężczyzna, który ma dobre maniery. 
2. Zwrot pożegnalny używany wieczorem. 
3. Wyrażone przez zwrot pa, pa. 
4. Wyrazy uznania przekazywane komuś  

z okazji jakiegoś sukcesu lub szczęśliwego 
wydarzenia. 

5. Składa się je po stracie bliskiej osoby. 
6. Zwrot powitalny używany rano. 
7. Zwracamy się do niego panie mecenasie. 
8. Zwyczaj poprzedzający przejście na ty. 
9. Zwrot całuję..., któremu towarzyszył gest. 
10.Nieuprzejmość, arogancja. 
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15. Proszę wybrać odpowiednie wyrazy, aby powstały związki frazeologiczne. 

Uwaga! W niektórych pytaniach mogą być poprawne dwie odpowiedzi. 

 

Przykład:  

0. Żegnać kogoś... 
a) z łezką w oku 
b) bardzo ciepło 
c) z radością 

 
1. Witać kogoś... 

a) chlebem i wódką 
b) chlebem i solą 
c) chlebem i wodą 

2. Prosić kogoś o... 
a) rękę 
b) rączkę 
c) dłoń 

3. Witaj w... 
a) klubie 
b) pubie 
c) barze 

4. Odejść bez słowa... 
a) zachęty 
b) pożegnania 
c) miłości 

5. Zwracać się z... 
a) prośbą 
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b) gratulacjami 
c) radą 

6. Pożegnać się... 
a) z myślami 
b) ze światem 
c) z marzeniami 

7. Zawitać... 
a) w czyjeś progi 
b) do mieszkania 
c) do kuchni 

8. Pozostawiać wiele do... 
a) wybaczenia 
b) zrobienia 
c) życzenia 

9. Przeprosić się... 
a) z czymś 
b) z kimś 
c) ze sobą 

10. Wyprosić kogoś... 
a) z domu 
b) za drzwi 
c) serdecznie 

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pznhoy1mt20 
 

 

16.  Do poniższych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie wyrażenia 
z poprzedniego zadania.  

PRZYKŁAD: Z łezką w oku żegnali dzisiaj panią Ewę, która odeszła na emeryturę. 

 

1. (My) .................... was ....................., aby wam ich nigdy w życiu nie zabrakło. 
2. W zeszłym miesiącu Anna skończyła czterdzieści dziewięć lat  

i ......................................................... o dziecku i szczęśliwej rodzinie. 
3. (On)......................ją.......................... podczas uroczystej kolacji, w obecności 

całej rodziny. 
4. (Ty) .............................................trzydziestolatków! 
5. Choroba zaatakowała jego organizm ze zdwojoną siłą i nawet nie zdążył 

................................................ . 
6. Widzę, że ............................................. z tą sukienką! Myślałam, że już jej nie 

założysz! 
7. Ponieważ zaczął krzyczeć, (ona) ......................go ....................... .  
8. Musisz w końcu ...................................................... z Anną. Nie ma sensu 

żywić dłużej urazy. 
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9. Mimo że spędzili razem dwadzieścia lat, niespodziewanie (on) ....................... 
............................ . 

10. Kilka miesięcy temu straciła pracę, dlatego teraz 
............................................................. o pomoc do różnych organizacji 
charytatywnych. 

11. Jego zachowanie ................................................................. .  
12. Nie mógł uwierzyć, że po tylu latach znów (ona) ..............................w jego 

skromne .................................... .  
 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pn5mjxbun20 

 

17. Gra planszowa Pan, Pani... PaństwoPLANSZOWA Pan, Pani... 

Państwo! 

INSTRUKCJA GRY 

    WARIANT DLA DWÓCH/TRZECH GRACZY 

Grę rozpoczyna gracz, który jako pierwszy wyrzuci większą liczbę oczek. Zawodnicy 
rzucają kostką i przesuwają się pionkiem po polach, zgodnie z liczbą wyrzuconych 
oczek. Na każdym polu każdy z graczy wybiera kartę z odpowiednim numerem  
i wykonuje ćwiczenie, które polega na wstawieniu w odpowiedniej formie zwrotów 
grzecznościowych umieszczonych w nawiasach. 

Poprawna odpowiedź – gracz zostaje na polu, na którym stoi. 
Niepoprawna odpowiedź – gracz cofa się na pole, na którym stał poprzednio. 
Jeśli gracz 3 razy po kolei udzieli niepoprawnej odpowiedzi, wraca na pole START. 
Wygrywa gracz, który jako pierwszy dotrze do METY. 
 

 WARIANT DLA JEDNEGO GRACZA 

Gracz rozpoczyna grę na polu START, rzucając kostką. Za każdym razem przesuwa 
się pionkiem po polach, zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek. Na każdym polu  gracz 
wybiera kartę z odpowiednim numerem i wykonuje ćwiczenie, które polega na 
wstawieniu w odpowiedniej formie zwrotów grzecznościowych umieszczonych  
w nawiasach. 

Poprawna odpowiedź – gracz otrzymuje 2 punkty. 
Niepoprawna odpowiedź – od sumy punktów odejmowane są 2 punkty. Nie ma 
punktów ujemnych (najniższa wartość to zero). 
Grę można uznać za wygraną, jeśli gracz uzbiera co najmniej 18 punktów. 
 

 

Gracze, którzy grają po raz pierwszy, mogą korzystać z dołączonej do gry  
odmiany rzeczowników pan, pani, państwo. 
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Dziękuję (państwo) 

...........................z

a uwagę. 

 

 
(Państwo) 

...........................p

ozwolą,  

że przestawię pana 

Andrzeja 

Kowalskiego. 

 
 

3  
 

Czy mogę prosić 

(państwo) 

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

o pomoc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY DO GRY 

 

 

 

 

 

 
1 

1 
 

 

2 



183 
 

183 
 

 
 

 

 

Proszę (pan) 

.........................., 

kiedy mogę 

przynieść 

dokumenty? 

 

 
 

Dziękuję (pan) 

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

za spotkanie. 

 

 

 
 

5  
 

Proszę (pani) 

.........................., 

czy mogłaby mi 

pani pomóc? 

 

 
 

6 

 
 

Przepraszam (pani) 

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

za spóźnienie. 
 

 

 
 

7  
 

Dzień dobry, mówi 

Anna Kowalska. Czy 

mogę rozmawiać 

z (pan) ................ 

Nowakiem? 

 

 
 

Proszę (państwo)  

...........................o 

uwagę. 

 

 

 
 

9 

 
 

Czy zastałam (pan) 

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

Kowalskiego? 

 
 

 
 

10  
 

Miło mi (pan – 

l.poj.) 

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

poznać. 

 

 
 

Wczoraj spotkałam 
się  

z obojgiem 
(państwo) 

...........................N
owaków. 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

 
 

4 

 
 

8 

12 11 



184 
 

184 
 

 
 

Czy mogę prosić 

(pani – l.poj.) 

...........................o 

pomoc? 

 

 
 

Najpierw musi 
(pani) 

...........................iś
ć prosto, a za ok. 

100 metrów skręcić 
w lewo. 

 
 

 
 

Polecam (państwo) 
...........................tę 

małą restaurację 
na rogu. 

 

 
 

Powinien (pan) 

...........................s

próbować  

tej zupy. 

 

 
 

 

 

Co (państwo) 

...........................t

utaj robią? 

 

 
 

Gdzie (państwo) 

...........................id

ą? 

 

 
 

Czy zastałem 

(państwo) 

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

Kowalskich? 

 

 
 

 

Dziękuję (pan – 

l.poj.) 

...........................z

a pomoc. 

 

 
 

 

Miło mi (państwo) 
...........................p

oznać. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 
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. 

Niestety nie 
zastałam wczoraj w 

domu (pani) 
...........................K

owalskiej. 

 

 

 
 

(Pan – l. mn.) 

...........................p

ozwolą, że 

przedstawię  Jana 

Nowaka. 

 

 
 

Dziękuję wszystkim 
(państwo) 

...........................z
a przybycie. 

 

 

 

 
 

Chciałbym życzyć 

(pani – l. mn.)  

...........................w

szystkiego 

najlepszego. 

 

 
 

Do białego tanga to 

panie proszą (pan – 

l. mn.)  

...........................d

o tańca. 

 

 
 

Dzięki (pan – l.poj.) 
........................... 
zrozumiałem, że 
warto uczyć się 

języka polskiego. 
 

 
 

(Pan) 
........................... 

Profesorze, czy 
mogę dzisiaj 

napisać 

 
 

 

 

Dzisiaj po południu 
umówiłam się  

z (pani) 
........................... 

Kowalską. 

 
 

Jak miło (pan – 

l.poj.) 

...........................w

idzieć! 

 
 

Miło mi (pani – 

l.poj.) 

...........................p

oznać. 

 

 
 

Wczoraj wieczorem 
rozmawialiśmy  

o (państwo) 
...........................K

owalskich. 
 

 
 

Witam (państwo) 
...........................s

erdecznie. 

 

 

  

     

  

  

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

31 32 33 
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Ci (pan) 

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

są bardzo 

sympatyczni. 

 

 
 

Proszę (pani – 

l.poj.) 

...........................d

o gabinetu 

dyrektora. 

 

 
 

Proszę (pani – 

l.poj.) 

........................., 

czy mogę wyjść do 

toalety? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

34 35 36 
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Większość (pani – l. 

mn.) 

...........................ni

e lubi nosić 

sukienek. 

 

 
 

Cieszę się, że (pani 

– l.poj.) 

...........................w

idzę. 

 

 
 

Przepraszam, czy 

przyszedł pan  

z tą (pani) 

.........................? 

 

 

 
 

Czy wszystkim 

(pani – l. mn.) 

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

......... podobają się 

moje obrazy? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 38 39 

40 
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KLUCZ DO ZADAŃ 
 

 
3A. 1i, 2d, 3f, 4g, 5a, 6h, 7c, 8e, 9j, 10b 
3B. 1P, 2P, 3P, 4F, 5F, 6P, 7F 
3C. Zasady grzecznościowe: Interesuj się sprawami ważnymi dla rozmówcy. Pomagaj 
innym. Okazuj szacunek każdemu człowiekowi. Bądź miły i życzliwy. 
4. savoir-vivre, dobre wychowanie, uprzejmość, dobre maniery, wysoka kultura 
5. 1. dobrze wychowany, 2. dżentelmen, 3. klasę, 4. dobrych manier,  
5. kulturalny, 6. kurtuazją, 7. dobrym tonie, 8. ogłady 
 
6. 

 
 
 
 

 
 
7.dzięki, wielkie dzięki; sorry, sorki 
8.pa, tymczasem, siema, narka, cześć, pliz, eluwina, dzięki, hejka, hej, sorry, nara, 

please, narta, siemano, elo, sorki, siemanko, strzała, graba 
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Cytat: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą – A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”. 

9. 

Dialog nr 1 
– Hej! jak się masz? 
– Hej! W porządku. A co u ciebie? 
– Po staremu. Sorry, ale muszę lecieć.  
– No to trzymaj się! 
– Ty też.  
– Do zobaczyska! 
– Narka. 
– Nara. 
 
 
Dialog nr 2 
– Dzień dobry. 
– Dzień dobry. 
– Dawno Pani nie widziałam. Jak się Pani miewa? 
– Dziękuję. Dobrze. A co u Pani? 
– Dziękuję. Wszystko w porządku. 
– Przepraszam, ale trochę się spieszę. 
– W takim razie nie zatrzymuję Pani. Do widzenia. 
– Do widzenia. 

 

10. proszę – gorąco, bardzo, serdecznie; dziękuję – bardzo, ogromnie, serdecznie; 
przepraszam – bardzo, ogromnie, najmocniej, z całego serca. 
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Obraz pod układanką: 

 

11.  
Czy może Pani oddać mój długopis? Czy mogą Państwo podać mi te książki? Czy może 
mi Pan powiedzieć, jak dojść do ulicy Pocztowej? Czy może mi Pani pożyczyć sto 
złotych?  
 
Czy mogłaby Pani oddać mój długopis? Czy mogliby Państwo podać mi te książki? 
Czy mógłby mi Pan powiedzieć, jak dojść do ulicy Pocztowej? Czy mogłaby Pani 
pożyczyć mi sto złotych? 
 

12. lekarz – panie doktorze; stomatolog/dentysta – panie doktorze; nauczycielka – 
proszę pani; nauczyciel akademicki – panie profesorze; panie doktorze, panie 
magistrze; ksiądz – proszę księdza; pielęgniarka – proszę pani (dawniej: siostro); 
zakonnica – siostro/proszę siostry; zakonnik – ojcze/proszę ojca; lekarka – pani 
doktor; adwokatka – pani mecenas; farmaceuta – proszę pana (dawniej: panie 
magistrze); farmaceutka – proszę pani (dawniej: pani magister); nauczyciel: proszę 
pana; prorektor – panie rektorze; dziennikarz – panie redaktorze; dziennikarka – pani 
redaktor. 
13.   
1 – dżentelmen; 2 – dobranoc; 3 – pożegnanie; 4 – gratulacje; 5 – kondolencje; 6 – 
dzień dobry; 7. adwokat; 8. bruderszaft; 9. rączki; 10. bezczelność. 
Hasło: Uprzejmość na co dzień. 
 
14. 
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15.  1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6bc, 7a, 8c, 9ab, 10ab. 

16.  

1. witamy was chlebem i solą; 2. pożegnała się z marzeniami; 3. poprosił o rękę;  
4. witaj w klubie; 5. pożegnać się ze światem; 6. przeprosiłaś się; 7. wyprosiła go za 
drzwi; 8. przeprosić się;  9. odszedł bez słowa pożegnania; 10. zwracała się z prośbą; 
11. pozostawiało wiele do życzenia; 12. zawitała w jego skromne progi. 

17.  
1 – państwu; 2 – państwa; 3 – państwo; 4 – pana; 5 – panu; 6 – pani; 7 – panią;  
8 – panem; 9 – państwa; 10 – pana; 11 – pana; 12 – państwa; 13 – panią; 14 – pani;  
15 – państwu; 16 – pan; 17 – państwo; 18 – państwo; 19 – państwa; 20 – panu;  
21 – państwa; 22 – panią; 23 – państwu; 24 – państwa; 25 – pani; 26 – panowie; 27 
–państwu; 28 – panów; 29 – paniom; 30 – panu; 31 – panie; 32 – panią; 33 – pana; 
34 – panowie; 35 – panią; 36 –pani; 37 – panią; 38 – panią; 39 – paniom; 40 – pań. 
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PODRÓŻE KULINARNE DO POLSKI 

 

Opracowanie: Lucyna Sikorska 
Cele:  

 przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat tradycyjnej kuchni polskiej,  
w tym na temat tradycji regionalnych, a także polskich symboli kulinarnych, 

 przybliżenie słownictwa z zakresu kulinariów z uwzględnieniem nazw 
regionalnych, 

 zwrócenie uwagi na tożsamość kulinarną, będącą jednym z elementów, które 
decydują o odrębności kulturowej lokalnych społeczności, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się słownictwem kulinarnym, 
 utrwalenie wybranych zwrotów językowych i form gramatycznych. 

 

Metody i techniki pracy:  metoda tekstu programowanego (b-learning), 
zaprogramowane zadania dydaktyczne, praca z tekstem. 

Forma pracy: Tryb nauczania mieszany (hybrydowy), uwzględniający kontakt 
z nauczycielem poprzez aktywności prowadzone zdalnie, tj. spotkania bezpośrednie 
przez platformę Classroom (np. Meet, chat, kontakt e-mailowy), zaprogramowane 
zadania, pracę z tekstem (czytanie). 

Środki dydaktyczne: prezentacja wstępna, teksty do samodzielnego czytania, 
zadania w generatorach ćwiczeń (LearningApps, Wordwall). 

 

Przebieg warsztatów:  
 

 
1. Wprowadzenie.  - 

https://www.canva.com/design/DAEPwebjA2Y/iXJNtD4Xea9U0tTA5XCl1A/vie
wutm_content=DAEPwebjA2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link
&utm_source=publishsharelink 
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2. Proszę odnaleźć wyjście z labiryntu i ułożyć cytat, który pochodzi  
z wywiadu przeprowadzonego z Adamem Gesslerem, znanym polskim 
restauratorem. 

 

 

Cytat pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z Adamem Gesslerem:  
https://www.smakizpolski.com.pl/polska-kraj-nieskonczonej-ilosci-kuchni-kultur/ 

 
 

3.  
 

Tradycyjna kuchnia polska 
 

 
Polska kuchnia wyróżnia się na kulinarnej mapie świata. Na kształtowanie się 

jej swoistych cech miały wpływ między innymi wydarzenia historyczne, w tym okres 
zaborów, które pozostawiły wyraźny ślad w kuchni regionalnej  
i zmodyfikowały upodobania kulinarne Polaków. To, co było charakterystyczne dla 
kuchni germańskiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej znalazło się na stołach 
ówczesnych Polaków. Kuchnia polska, zwłaszcza ta regionalna, przez wieki zmieniała 
się również pod wpływem różnych narodowości zamieszkujących nasz kraj. I tak 
można w niej dostrzec silne kulinarne wpływy tatarskie, żydowskie, francuskie czy 
włoskie. Ponadto na kształtowanie się polskiej kuchni regionalnej miał także wpływ 
dostęp do poszczególnych produktów w różnych częściach Polski oraz zamożność 

mieszkańców danego regionu.  
Kuchnia polska powszechnie kojarzy się ze schabowym, kiełbasą  

i pierogami, choć według znawców sztuki kulinarnej potrawy te są w dużej mierze 
spuścizną PRL-u. Mimo to kotlet schabowy z porcją ziemniaków okraszonych masłem 
oraz z zasmażaną kapustą, a także aromatyczny rosół, często  
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z domowym makaronem, do dziś goszczą na stole w większości polskich domów w 
niedzielne popołudnia. 

Z kolei bigos pojawia się zwykle z okazji świąt i większych uroczystości. Jego 
przygotowanie wymaga bowiem czasu, a wielokrotne podgrzewanie  
i schładzanie sprawia, że nabiera on smaku. Aby bigos był aromatyczny, musi być 
przygotowany z dobrej kiszonej kapusty oraz dużej ilości mięsa z dodatkiem leśnych 
grzybów, suszonych śliwek i odpowiednich przypraw. I chociaż to tradycyjne polskie 
danie wywołuje mieszane uczucia wśród obcokrajowców,  
z pewnością powinni je oni spróbować.  

Dużym uznaniem cudzoziemców cieszą się natomiast kopytka, czyli miękkie 
kluski ziemniaczane, okraszone podsmażoną cebulką i skwarkami. Obcokrajowcy 
uwielbiają także pierogi, które od lat niezmiennie królują na polskich stołach. 
Nadziewane farszem mięsnym, farszem z kiszonej kapusty  
i grzybów, a także serem czy owocami, gotowane lub smażone, ze skwarkami  
i bez skwarek – wybór jest duży. Do tego różnorodne zupy – od pomidorowej  
z ryżem lub z makaronem, przez kapuśniak, krupnik, zupę ogórkową, zupę 
szczawiową, a także żurek, czyli sztandarowe danie kuchni staropolskiej, aż po 
barszcz czerwony z uszkami, tradycyjną świąteczną potrawę, która na co dzień 
smakuje jednak zupełnie inaczej niż w wigilię. Nieco mniej zachwytu wywołają 
zapewne flaki, czyli zupa przyrządzona z kawałków wołowego żołądka. Są one chyba 
najmniej lubianą przez obcokrajowców potrawą, chociaż i wśród Polaków nie cieszą 
się dużą popularnością. A co na deser? Oczywiście ciasto. Na polskim stole znajdą się 
babki drożdżowe, pączki, szarlotka oraz sernik, a także faworki albo – jak chcą 
niektórzy – chrust, czyli chrupkie ciastka w kształcie złożonej kokardki, smażone w 
głębokim tłuszczu i posypane cukrem pudrem. Do tego kompot albo raczej filiżanka 
kawy lub herbaty.  

Każdy naród niewątpliwie kocha własną kuchnię, czemu trudno się dziwić, 
wszak do tradycyjnych potraw przyzwyczajamy się przez lata. Wrodzona ciekawość 
świata każe nam jednak poszukiwać nowych, często niezwykłych połączeń 
smakowych, choć najczęściej i tak zawsze stwierdzamy, że najlepsze są smaki 
dzieciństwa. 

 
A.  

Proszę przeczytać tekst, a następnie połączyć wyrazy z kolumny A z ich definicjami 

z kolumny B. 

A B 

1. farsz a) wysmażone kawałeczki słoniny, boczku, 

mięsa 

2. okrasić b)napój z owoców ugotowanych w wodzie 

3. skwarki c) zupa na wywarze z jarzyn i mięsa, zasypana 

kaszą 

4. kompot d) dodać do potrawy tłuszczu lub śmietany 

5. kapuśniak e) masa z mielonego mięsa, jaj, grzybów itp., 

służąca do nadziewania różnych potraw 
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6. wołowy f) zupa z kiszonej kapusty 

7. żurek g) odnoszący się do wołu lub krowy 

8. krupnik h) zupa na zakwasie z chleba lub mąki 

 

W interaktywnej wersji ćwiczenia zadaniem uczestnika jest wskazanie nazwy na 

podstawie podanej definicji. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pugfw8dpn20 

 

B. 

Proszę przeczytać tekst i zaznaczyć: P – gdy zdanie jest prawdziwe, F – gdy jest 

fałszywe. 

0. Polska kuchnia różni się od innych kuchni świata. P F 

1. Na kształtowanie się kuchni polskiej miały wpływ kulinarne 
gusta Polaków. 

P F 

2. Za charakterystyczne potrawy kuchni polskiej uznaje się 
schabowego, kiełbasę i pierogi. 

P F 

3. Z tradycyjnych polskich dań cudzoziemcy najbardziej lubią 
bigos. 

P F 

4. W polskich domach bardzo często przygotowywane są pierogi. P F 

5. Aby bigos był smaczny, musi być przygotowany z produktów 
spożywczych wysokiej jakości. 

P F 

6. Polacy jedzą zwykle rosół w dni powszednie. P F 

7. Polacy jedzą barszcz czerwony z uszkami tylko w wigilię. P F 

8. Flaki są najmniej lubianą potrawą zarówno przez Polaków, jak 
i cudzoziemców. 

P F 

9. Na określenie faworków używana jest także nazwa chrust. P F 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p1hdmmvet21 

 

C.  

Proszę połączyć wyrazy z kolumny A z odpowiednimi wyrazami i wyrażeniami  

z kolumny B. 

 

A B 

1. pozostawić a) wpływ 

2. zmienić się b) dostęp 

3. dostrzegać c) ślad 
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4. pozostawić d) na stołach 

5. mieć e) popularnością 

6. cieszyć się f) spuściznę 

7. królować g) pod wpływem 

8. cieszyć się h) uznaniem 

 

Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9269/928/856 

 

D. Do poniższych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie zwroty  

z poprzedniego zadania. 

 

Przykład: Wspomnienia z dzieciństwa pozostawiły niezatarty ślad w mojej pamięci. 

a) Ten dotychczas wesoły i odważny chłopak ..................................... nowej 

dziewczyny. 

b) W wigilię na polskich .......................... wciąż ............................ karp, chociaż 

coraz częściej sięgamy także po inne gatunki ryb. 

c) Sukienki z najnowszej kolekcji naszej firmy ....................................................... 

klientek na całym świecie. 

d) Aby .................................................... do materiałów audiowizualnych, 

użytkownicy muszą wykupić abonament. 

e) Koncerty tej piosenkarki ......................... dużą ........................... wśród 

najstarszych Polaków. 

f) W ostatnim czasie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, (my) .......................... 

negatywny .......................... człowieka na środowisko naturalne.  

g) Bolesław Prus ......................... po sobie bogatą i zróżnicowaną ........................... 

literacką. 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=porqxst2320 

 

 

E. Do podanych czasowników dokonanych proszę dopisać czasowniki niedokonane. 

Czasowniki dokonane Czasowniki niedokonane 

0. pozostawić pozostawiać 

1. okrasić  

2. dostrzec  
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3. zmienić się  

4. wyróżnić  

5. wywołać  

6. przygotować  

7. podgrzać  

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pu5uo9fec20 

 

4. Do podanych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie czasowniki  

z poprzedniego ćwiczenia. 

Przykład: Wczoraj premier zapewnił, że rząd nie pozostawi obywateli bez pomocy. 

Zachowanie Marka pozostawiało wiele do życzenia. 

 

a) Kopytka można .................................. zrumienionymi skwarkami lub masłem.  

b) Pierogów z serem nie powinno się .................................. skwarkami. 

c) Anna jest tak zakochana w Marku, że nie .................................. jego wad. 

d) Było bardzo ciemno i z trudem .................................. mężczyznę, który stał za 

kioskiem.  

e) Z wiekiem .................................. nasza sylwetka. 

f) Pod wpływem nowej dziewczyny Marek .................................. nie do poznania. 

g) Prezydent Wrocławia .................................. Jana Kowalskiego za udział  

w akcji ratunkowej. 

h) Naukowcy .................................. zwykle cztery fazy uzależnienia od zakupów. 

i) Swoją wypowiedzią premier .................................. międzynarodowy skandal. 

j) Narkotyki .................................. w organizmie człowieka nieodwracalne 

zmiany. 

k) Najczęściej .................................. na kolację dla dzieci kanapki z wędliną  

i serem oraz kakao. 

l) Aby .................................. pyszne danie, wystarczy trochę ziemniaków  

i sporo fantazji kulinarnej. 

m) Zupę należy zawsze .................................. na małym ogniu. 

n) Wróciła późno do domu, wyjęła z lodówki wczorajszą pizzę  

i .................................. ją w mikrofalówce.  

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p1z5t1mon20 
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5. Proszę uporządkować litery tak, aby powstały nazwy czynności związane  

z przygotowywaniem potraw. Pierwsza litera jest na właściwym miejscu. Dla 

ułatwienia pod każdym wyrazem znajduje się podpowiedź. 

 

B A L N Ć A O W Z S 
 B  L  A  N  S  Z  O W  A  Ć 

'gotować warzywa i owoce przez kilkadziesiąt sekund' 

D O W R A Y Ć L 
        

'wyjmować pestki z owoców' 

D I S Ć U 
     

'gotować mięso lub warzywa na wolnym ogniu pod przykryciem' 

S A M Y Ż Ć 
      

'przygotowywać produkt do spożycia przez poddanie go działaniu mocno 
rozgrzanego tłuszczu' 

K A N Y D Z A O W Ć 
          
'smażyć owoce w syropach o dużej zawartości cukru' 

P S T Y E A R Z W O A Ć 
            

o 'niszczyć drobnoustroje w produktach spożywczych poprzez 
kilkunastominutowe ogrzewanie' 

o  

P D O R P A Ć W A I 
          

o 'zagęszczać sosy i zupy przez dodawanie do nich śmietany, kefiru 
oraz mąki  

wody' 

o  

K A L R W O Ć A 
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o 'usuwać pianę i mętne zawiesiny z powierzchni wywarów mięsnych, 
warzywnych  

i innych' 

o  

o  

o  

o  

o  

o Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9270/226/143 

o  

o  

o  

o  

6. Proszę wpisać do tabeli wyrazy z poprzedniego ćwiczenia, a następnie utworzyć 
według wzoru odpowiednie formy. 

o  

o  
0. blanszować blanszowanie blanszowany 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p3x2b0ux521 
 

7. Do czasowników z ćwiczenia 3. proszę dobrać nazwy odpowiednich produktów. 
Przykład: blanszować warzywa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do ćwiczenia: https://wordwall.net/play/9274/639/597 
 

wiśnie  mięso  kotlety  mięso  owoce  
sos  rosół  zupę  przetwory warzywa  
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8. Do poniższych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie zwroty  
z poprzedniego ćwiczenia. 
Przykład: Blanszuje się warzywa najmniej odporne na wysoką temperaturę, 
dzięki czemu zachowują one witaminy i smak.  

a) Nie każdy lubi ..........................................., ale kiedy chcemy przygotować 
dżemy, jest to konieczne. 

b) Najpierw na patelni trzeba rozgrzać masło, a potem .................... partiami 
....................... do momentu, aż staną się brązowe. 

c) Jak długo trzeba ..........................................., aby było miękkie  
i soczyste? 

d) Kiedy .............................. jest mętny, możemy go .............................. 
białkiem, a nawet zimną wodą. 

e) Niektórzy ........................................... w garnku, inni w piekarniku. 
f) Najczęściej ................... się ........................ śmietaną, mlekiem lub 

zawiesiną mąki z wodą. 
g) Kiedy chcemy ..........................................., musimy pamiętać, by na  

1 kg owoców użyć 1,5 kg cukru. 
 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pp9mtuf5n21 
 

9.  
 

 

Kuchnie regionalne 

 Kuchnie regionalne zachwycają bogactwem smaków, a także prostotą dań, 
które przyrządzane są wyłącznie z naturalnych i świeżych produktów. Możemy mówić 
o dziesięciu regionach kulinarnych.  
 Kuchnia podhalańska bazowała na składnikach prostych, takich 
jak ziemniaki, kasze, kapusta. Wiele z dań serwowanych dawniej w góralskich 
domach jada się do dziś. Przykładem jest słynna zupa zwana kwaśnicą, której nie 
należy mylić z kapuśniakiem. Jej podstawowa wersja opierała się jedynie na wodzie, 
kwaszonej kapuście i ziemniakach. Z owczego mleka powstają tu także wspaniałe 
podhalańskie sery – bundz i oscypek. 
 Kolejny region, Małopolska, w czasie zaborów został podzielony – część 
została w Królestwie Polskim, a południe  trafiło do zaboru austriackiego. W tej części 
znalazł się Kraków, który pozostawał pod dużym wpływem kuchni austriackiej oraz 
Wiednia. Stąd popularne w krakowskiej kuchni jaja po wiedeńsku, a także sznycel 
oraz sernik wiedeński. Charakterystyczne dla kuchni krakowskiej są także flaczki 
po krakowsku oraz faszerowana kaczka z grzybami. Symbolem kulinarnym Krakowa 
jest także obwarzanek krakowski. Wspomnieć należy też o Lubelszczyźnie, która 
słynie z cebularzy, pierogów biłgorajskich czy pierogów z kaszą gryczaną i serem. 
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 Z kolei podstawą kuchni podlaskiej są ziemniaki, z których przygotowuje się 
babkę i kiszkę ziemniaczaną. Podlasie słynie także z sękacza – ciasta pieczonego 
nad ogniem oraz  z kartaczy, czyli dużych klusków ziemniaczanych  
z nadzieniem. To stąd pochodzi także znana w całej Polsce wódka żubrówka. 
 Kuchnia Mazowsza od zawsze charakteryzowała się natomiast ogromną 
różnorodnością. Dawniej stanowiła mieszaninę kuchni okolicznych regionów oraz 
kuchni innych krajów. Od XIX wieku widoczne są jednak silne wpływy kuchni 
staropolskiej. Królują tu tradycyjne potrawy, jak pieczone kaczki, gotowane kasze, 
żurek czy słynne flaczki po warszawsku.  
 Kuchnia kurpiowska opiera się na darach lasów, takich jak grzyby  
i borówki, a także jagody jałowca. W przeszłości ludność zajmowała się myślistwem, 
stąd w tutejszej kuchni wykorzystywano dziczyznę.  
 Niezwykle urozmaicona jest także kuchnia Kujaw. Wykorzystuje się w niej 
grzyby, jagody i ryby, zwłaszcza śledzie. Popularne są także groch, kapusta  
i fasola. Z  mięs znajdziemy tu wieprzowinę, wołowinę, drób oraz gęsinę. Tradycyjną 
potrawą jest czarnina z golcami, czyli zupa z krwi gęsiej lub kaczej  
z dodatkiem suszonych owoców oraz kluseczek ziemniaczanych. Wspomnieć trzeba 
też o Toruniu, który leży w województwie kujawsko-pomorskim. Wszak stąd 
pochodzą słynne toruńskie pierniki. 
 Kolejnym regionem kulinarnym jest Pojezierze Pomorskie, które obejmuje 
Kaszuby oraz Pomorze. Królują tu ryby, a dumą tutejszej kuchni jest wędzony węgorz. 
Z mięs najczęściej pojawia się drób, zwłaszcza gęsina.  
 Z kolei tradycyjna kuchnia Warmii i Mazur, krainy jezior i lasów, opierała się 
na daniach z ryb, jagód i grzybów. Są tu także dania z kapusty kiszonej  
i grochu.  
 W Wielkopolsce możemy zjeść pyzy ziemniaczane, a także słynne pyry  
z gzikiem, czyli ziemniaki (nazywane w miejscowej gwarze pyrami) z serem  białym 
(gzikiem). Kulinarnym symbolem Wielkopolski są także słodkie rogale 
świętomarcińskie z białego maku, pełne bakalii, które odnoszą się do bogactwa 
regionu wielkopolskiego. 
 W kuchni śląskiej dominują natomiast potrawy na bazie mięsa. To właśnie ze 
Śląska wywodzi się golonka  i kotlety mielone. Legendarnym daniem są też kluski 
śląskie z dziurką. 

 

 
 
A. Proszę przeczytać tekst, a następnie wybrać prawidłową odpowiedź. 
 
0. Ile jest w Polsce regionów kulinarnych? 

a) dziewięć 
b) dziesięć 
c) osiem 

 
1. Sery podhalańskie – bundz i oscypek – robione są z mleka: 

a) krowiego 
b) owczego 
c) koziego 
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2. Kwaśnica to: 
a) inaczej kapusta kiszona 
b) tradycyjna zupa podhalańska 
c) inna nazwa kapuśniaku 

 
3. Babka i kiszka ziemniaczane to tradycyjne potrawy kuchni: 

a) małopolskiej 
b) podlaskiej 
c) wielkopolskiej 

 
4. Kuchnia kurpiowska opiera się na: 

a) wieprzowinie 
b) wołowinie 
c) dziczyźnie 

 
5. Czarnina z golcami to: 

a) zupa z krwi gęsiej lub kaczej z dodatkiem suszonych owoców oraz kluseczek 
ziemniaczanych 

b) kompot z czarnej porzeczki 
c) zupa z czerwonej fasoli z dodatkiem suszonych owoców oraz kluseczek 

ziemniaczanych 
 
6. Pyry z gzikiem to: 

a) ziemniaki ze skwarkami 
b) ziemniaki z grzybami 
c) ziemniaki z białym serem 

 
7. Rogale świętomarcińskie są: 

a) z jabłkami i bakaliami 
b) z białym makiem i bakaliami 
c) z serem i bakaliami 

 
8. Z kuchni śląskiej wywodzą się: 

a) kotlety mielone i golonka 
b) kotlety jajeczne i golonka 
c) kotlety schabowe i golonka 

 
 
 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pn34bzds220 
 
 
 
B. Proszę połączyć nazwy regionów/miast z ich symbolami kulinarnymi. Uwaga! Nie 
wszystkie elementy zostaną wykorzystane. 
Przykład: Podhale – kwaśnica 
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Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p0hkvgye220 
 
 
 
 

10. Proszę rozwiązać krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą hasło. 
 
1. mięso zwierzyny łownej 
2. mięso ptaków hodowlanych, np. indyka, kurczaka 
3. mięso z gęsi 
4. mięso ze świni lub z wieprza 
5.  mięso z wołu lub z krowy 
6. część szynki z kością goleniową; też: potrawa z tej części 
7. zupa, której podstawowym składnikiem jest krew 
8. może być gryczana 
9. rodzaj wódki, który kojarzy się z żubrem 
10. jeden z tradycyjnych serów podhalańskich (obok oscypka) 
11. może być mielony lub schabowy 
12. wielkopolska nazwa ziemniaków 
13. mięso cieląt 
14. kotlet cielęcy, popularne danie krakowskiej kuchni 
15. suszone owoce (np. rodzynki, morele, śliwki) i rodzynki 
16. owoce lasu, których nazwa zaczyna się na literę „j” 
17. kapusta kiszona to inaczej kapusta... 
18. przygotowywany z sera, może być wiedeński 
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Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pwv8kjrr520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Proszę połączyć czasowniki z odpowiednimi przyimkami. 

Przykład: odnosić się do 
 

z o na do 
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odnosić się słynąć opierać się 

bazować wywodzić się powstawać 

mówić przyrządzać mylić 

pochodzić wspomnieć 

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pt5aeuaf320 
 
 
 

12. Do poniższych zdań proszę wstawić w odpowiedniej formie czasowniki  
z odpowiednimi przyimkami z poprzedniego ćwiczenia. 

Przykład: Podczas zebrania Jan Kowalski odniósł się do słów dyrektora na temat 
zwolnień w firmie. 
 
a) Francja ...................................... wieży Eiffla, żabich udek i doskonałego wina. 
b) Funkcjonowanie naszej firmy ...................................... współpracy  

z najlepszymi na rynku dostawcami żywności. 
c) Nasza oferta edukacyjna ...................................... wcześniejszych 

doświadczeniach związanych z organizacją kursów języka polskiego dla 
obcokrajowców. 

d) Narzeczona Andrzeja ...................................... zamożnej włoskiej rodziny, której 
członkowie wyemigrowali przed laty do Hiszpanii.  

e) Nasze dania ...................................... wyselekcjonowanych, ekologicznych 
produktów. 

f) Anna bardzo często ...................................... swojej córce, która od kilku lat 
tańczy w balecie. 

g) Aby mięso było smaczniejsze, należy je ...................................... dodatkiem wina. 
h) Gulaszu, który jest przygotowywany z mięsa bez kości, papryki i niektórych 

warzyw, nie należy ...................................... sosem. 
i) Rodzice Marka ...................................... miejscowości Jackowo na Kurpiach. 
j) Muszę ...................................... tym wspaniałym miejscu, w którym czuję się 

najlepiej. 
 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pydkeoqaj20 
 
 
 

13. Tekst dotyczący jednej z regionalnych potraw proszę uzupełnić usuniętymi 
fragmentami. UWAGA! Nie wszystkie fragmenty zostaną wykorzystane. 

 
 
 
 
 
 

może być doprawiona śmietaną 

w Wielkopolsce rozpowszechniły się ziemniaki 

było dawniej daniem postnym                      

   jest bardzo smaczne 

zastępuje chlebem 

regionalna nazwa ziemniaków z twarogiem 

są gotowane w mundurkach 
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Pyry z gzikiem to regionalna nazwa ziemniaków z twarogiem (zwanym  

w innych częściach Polski serem twarogowym lub serem białym) i ze szczypiorkiem 

lub cebulą. To tradycyjne danie kuchni wielkopolskiej 

......................(1).......................,  

a więc jadano je głównie w piątki. Powstało ono zapewne w pierwszej połowie XIX 

wieku, kiedy .....................(2)......................... Tradycyjne pyry z gzikiem przygotowuje 

się z ziemniaków, które.....................(3)........................, czyli bez obierania. Dzisiaj 

ziemniaki najczęściej się obiera lub ...................(4)........................ . 

Całość...................(5).........................., solą, pieprzem i olejem.  

 
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=prjveupvt20 
 
 
 
 
 

14. Kulinarne wyścigi – gra interaktywna. 
Gra opiera się na materiale wprowadzonym w poprzednich ćwiczeniach. Jej celem 
jest powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa. 
Gracz odpowiada na pytania. Jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi, jego zawodnik 
zbliża się do mety. 
 
link do gry: https://learningapps.org/watch?v=pmmhwwdea20 
 
Pytania wykorzystane podczas gry: 

I. Regionalna nazwa ziemniaków to: 
a) pyry 
b) gzik 
c) kartacze 
d) golonka 

II. Który z wyrazów nie jest nazwą mięsa: 
a) wołowina 
b) dziczyzna 
c) wieprzowina 



207 
 

207 
 

d) zwierzyna 
III. Bakalie to: 

a) suszone owoce i orzechy 
b) kandyzowane owoce 
c) świeże owoce 
d) suszone warzywa 

IV. Jaki jest kulinarny symbol Torunia? 
a) obwarzanki 
b) bułeczki 
c) pierniki 
d) sernik wiedeński 

V. Rogale świętomarcińskie to symbol: 
a) Wielkopolski 
b) Małopolski 
c) Śląska 
d) Lubelszczyzny 

VI. Pasteryzuje się: 
a) owoce 
b) przetwory 
c) warzywa 
d) zupy 

VII. Faworki nazywane są inaczej: 
a) ciastkami 
b) chrustem 
c) sernikiem 
d) szarlotką 

VIII. Kiedy gotujemy ziemniaki bez obierania, mówimy, że: 
a) gotujemy ziemniaki w skarpetkach 
b) gotujemy ziemniaki w bluzeczkach 
c) gotujemy ziemniaki w mundurkach 
d) gotujemy ziemniaki w spodenkach 

IX. Pierogi nie faszeruje się: 
a) owocami 
b) mięsem 
c) słodyczami 
d) kiszoną kapustą i grzybami 

X. Krupnik to: 
a) rodzaj pierogów 
b) zupa na wywarze z jarzyn i mięsa 
c) zupa na wywarze z jarzyn i mięsa, zasypana kaszą 
d) rodzaj ciasta 
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KLUCZ DO ZADAŃ 

 

2.  

 

3.  

A. 1e, 2d, 3a, 4b, 5f, 6g, 7h, 8c. 

B. 1F, 2P, 3F, 4P, 5P, 6F, 7F, 8P, 9P. 

C.1c, 2g, 3a, 4f, 5b, 6h, 7d, 8e. 

D. 1. zmienił się pod wpływem; 2. na stołach króluje; 3. cieszą się uznaniem; 4. mieć 

dostęp; 5. cieszą się popularnością; 6. dostrzegamy wpływ; 7. pozostawił 

spuściznę. 

E. 1. okraszać; 2.  dostrzegać; 3. zmieniać się; 4. wyróżniać; 5. wywoływać;  
6. przygotowywać; 7. podgrzewać. 

4. 1. okrasić; 2. okraszać; 3. dostrzega; 4. dostrzegł; 5. zmienia się; 6. zmienił się; 7. 
wyróżnił; 8. wyróżniają; 9. wywołał; 10. wywołują; 11. przygotowywała 12. 
przygotować; 13. podgrzewać; 14. podgrzała. 

o 5. drylować, dusić, smażyć, kandyzować, pasteryzować, podprawiać, 
klarować. 

6. drylować – drylowanie – drylowany, dusić – duszenie – duszony, smażyć – smażenie 
– smażony, kandyzować – kandyzowanie – kandyzowany, pasteryzować – 
pasteryzowanie – pasteryzowany, podprawiać – podprawianie – podprawiany, 
klarować – klarowanie – klarowany. 

7. drylować – wiśnie; dusić – mięso; smażyć – kotlety, mięso; kandyzować – owoce; 
pasteryzować – przetwory; podprawiać – zupę, sos; klarować – rosół. 
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8. a) drylować wiśnie; b) smażyć kotlety; c) dusić mięso; d) rosół, klarować;  
e) pasteryzują przetwory; f) podprawia się zupy; g) kandyzować owoce. 

9A. 1b, 2b, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a. 
 
9B. Podhale – oscypek, Lubelszczyzna – cebularz, Podlasie – sękacz, Podlasie – 
kartacze, Toruń – pierniki, Wielkopolska – pyry z gzikiem, Wielkopolska – rogale 
świętomarcińskie, Kraków – obwarzanek,  Śląsk – kluski śląskie. 
 
10.  1. dziczyzna; 2. drobiowe; 3. gęsina; 4. wieprzowina; 5. wołowina; 6. golonka; 7. 
czarnina; 8. kasza; 9. żubrówka; 10. bundz; 11. kotlet;  
12. pyry; 13. cielęcina; 14. sznycel; 15. bakalie; 16. jagody; 17. kwaszona;  
18. sernik.. Hasło: potrawy regionalne. 
 
11. odnosić się do; słynąć z; opierać się na; bazować na; wywodzić się z; powstawać 
z; mówić o; przyrządzać z; mylić z; pochodzić z; wspomnieć o. 
 
12.  1. słynie z; 2. opiera się na; 3. bazuje na; 4. wywodzi się z; 5. powstają z;  

6. mówi o; 7. przyrządzać z; 8. mylić z; 9. pochodzą z; 10. wspomnieć o. 
 
13. 1. było dawniej daniem postnym; 2. w Wielkopolsce rozpowszechniły się 
ziemniaki; 3. są gotowane w mundurkach; 4. zastępuje chlebem; 5. może być 
doprawiona śmietaną. 
 
14.  I. a; II d; III a; IV c; V a; VI b; VII b; VIII c; IX c; X c. 
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Wielokulturowość pogranicza polsko-ukraińskiego (język – literatura – 
kultura) 

 

Opracowanie: Beata Kucharska 

Cele: 

 wprowadzenie problematyki pogranicza jako styku kultur polskiego 

i ukraińskiego obszaru terytorialnego, a także zapoznanie z rozumieniem 

pogranicza jako obszaru interakcyjnego (w efekcie komunikacji 

międzykulturowej), 

 zapoznanie z kulturą regionu pogranicza polsko-ukraińskiego w okresie od XIX 

do XXI wieku z wyakcentowaniem intertekstualności oraz elementów interakcji 

i tzw. styków kulturowych, 

 kształtowanie kompetencji międzykulturowych w odniesieniu do twórczości 

pogranicza polsko-ukraińskiego (terytorialnego, kulturowego, osobowego 

i interakcyjnego), 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się międzykulturowego oraz wzajemnej 

wymiany wartości, 

 kształtowanie postawy szacunku i dbałości o wspólny spadek dziedzictwa 

kulturowego pogranicza. 

Metody i techniki pracy: metoda tekstu programowego w e-learningu, wykład 

konwersatoryjny, pokaz, metoda zadań programowanych (gry i ćwiczenia 

interaktywne, praca z tekstem kultury – obrazem, utworem folkloru dziecięcego, 

tekstem literackim) 

Środki dydaktyczne:  

1) ebook z programem zajęć,  

2) ebook pt. „Folklor dziecięcy – teksty” (format pdf, MP4),  

3) zbiór ćwiczeń z interaktywnymi kartami pracy (generowane w Genially, 

Educaplay, Wordwall, LearningApps, Puzzle). 

4) prezentacja multimedialna pt. „Malarze pogranicza polsko-ukraińskiego” 

(ppt.),  

5) video pt. „Teksty kultury pogranicza polsko-ukraińskiego” (format MP4),  
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Przebieg warsztatów: 

Zajęcia zostały podzielone na trzy moduły: 1) moduł I – pt. „Folklor dziecięcy – teksty 

kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego”, 2) moduł II – pt. „Twórczość malarzy 

żyjących na pograniczu polskiego i ukraińskiego obszaru kulturowego”, 3) moduł III 

– nt. baśni, legend, podań, dumek i klechd domowych, postaci mitologii słowiańskiej. 

Przed zajęciami zaplanowano test ex ante, na zakończenie cyklu zajęć – test ex post. 

 

 

Materiał dydaktyczny 1: EBOOK z programem zajęć pt. „Wielokulturowość 

pogranicza polsko-ukraińskiego (język – literatura – kultura) – program zajęć”. 

Link: https://www.canva.com/design/DAENsIx-Zyg/w_f7eoqZmx-

QskHBYbjfcQ/view?utm_content=DAENsIx-

Zyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelin

k 

Screen strony tytułowej ebooka: 
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Moduł I – FOLKLOR DZIECIĘCY POGRANICZA UKRAIŃSKO-POLSKIEGO 

(wspólne teksty kultury współtworzone przez kolejne pokolenia) 

Zadanie 1.  

Prezentacja tekstów folkloru dziecięcego. 

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z wybranymi gatunkami folkloru 

dziecięcego, jak: wyliczanka (mętowanka), skakanka, pokazywanka, 

przedrzeźnianka, kołysanka, rozbudzanka, zagadka, zamawianka. Ebook zawiera 

omówienie głównych gatunków literackich folkloru dziecięcego wraz z fragmentami 

utworów, a także materiały multimedialne (pokazy tańca, nagrania muzyczne 

dostępne na YouTube). 

Materiał dydaktyczny 2: EBOOK pt. „Folklor dziecięcy – teksty”: 

https://www.canva.com/design/DAEO8gc9KK4/B6HeYBunvHH797oTtugnjQ/view

?utm_content=DAEO8gc9KK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut

m_source=publishsharelink 

Screen strony tytułowej i wybranych stron ebooka: 
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Zadanie 2. 

Praca z tekstem folkloru dziecięcego. Ćwiczenia do I modułu treści zajęć znajdują 

się w zbiorze ćwiczeń interaktywnych, jak: wypełnienie luk w tekście, rozsypywanki 

słowne, układ wydarzeń, zestawienie słów kluczowych, quizy, krzyżówki. 

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku polskim. 

Pisanie ze słuchu – fragmenty tekstów w podcaście (materiał dydaktyczny nr 3).  

 

Materiał dydaktyczny 3: Prezentacja multimedialna pt. „Wielokulturowość 

pogranicza polsko-ukraińskiego. Zestaw ćwiczeń interaktywnych”. 

Link: https://view.genial.ly/601211daa9ce380d7fc15a74 

Screen strony tytułowej prezentacji: 
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Ćwiczenie 1. Gatunki literackie folkloru dziecięcego.  

Polecenie: Połącz w pary nazwy gatunków literackich folkloru dziecięcego 

z fragmentami tekstów. Ćwiczenie zostało wygenerowane w programie Wordwall. 

Link: https://wordwall.net/play/7248/741/879 

Screen: 
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Ćwiczenie 2.  Zabawa słowami w folklorze dziecięcym. 

W wierszu J. Ficowskiego pt. „Dziwna rymowanka" humor wynika z zabawy słowami. 

Zwróć uwagę na różnice w parach słów, jak: „nienażarty” i „nie na żarty”, „żebrak” 

i „że brak”. Przeczytaj głośno poniższy tekst, pamiętając o właściwych pauzach 

między wyrazami. 

 

Pewien żarłok N I E N A Ż A R T Y 

raz wygłodniał N I E   N A   Ż A R T Y 

i wywiesił szyld na P Ł O C I E, 

że ochotę ma na P Ł O C I E. 

Tutaj na brak R Y B   N A R Z E K A, 

bo daleka, R Y B N A   R Z E K A, 

Więc się zgłosił pewien Ż E B R A K 

i rzekł żarłokowi, Ż E   B R A K 

płoci, karpi oraz Ś L E D Z I, 

ale rzeki pilnie Ś L E D Z I 

i gdy tylko będzie W   S T A N I E, 

to o świcie z łóżka W S T A N I E, 

po czym ruszy na P O M O R Z E 

i w zdobyciu ryb P O M O Ż E... 

Odtąd żarłok nasz J E D Y N I E 

zamiast smacznych ryb J E  D Y N I E. 

Link: https://wordwall.net/play/10066/640/279 

Screen: 
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Ćwiczenie 3.  Zagadka 

Wysłuchaj uważnie tekstu zagadki i odpowiedz na pytanie: kto leży na kanapie? 

Spróbuj zapisać dyktowany tekst wiersza. 

Link: https://www.educaplay.com/learning-resources/8174055-zagadka.htm 

Tekst dyktanda-zagadki: 

Kto to chrapie 

na kanapie? 

Kto się w ucho 

przez sen drapie? 

Kto, gdy zły, 

To szczerzy kły? 

Kogo czasem 

gryzą pchły? (…) 

 (Ludwik Jerzy Kern „Na kanapie”) 

 

Screen strony z ćwiczeniem: 
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MODUŁ II – MALARZE POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO (twórczość 
malarska i fotograficzna na styku kultur) 
 
Zadanie 3. 
Zapoznanie z postaciami artystów z pogranicza obszaru kulturowego Polski i Ukrainy 
oraz ich twórczością. Wśród omawianych postaci znajdą się: Anna Bilińska-
Bohdanowicz, Wojciech Grabowski, Bonawentura Klembowski, Zofia Rydet, 
Stanisław Gumieniuk. 
 
Materiał dydaktyczny 4: prezentacja multimedialna pt. „Malarze pogranicza polsko-
ukraińskiego” 

prezi.com/i/xqokeodtg0b1/ 
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Ćwiczenie 4.  

Quiz: Kogo widzisz na zdjęciu? (pytanie o artystki polskiego pogranicza) 

Na kolejnych stronach quizu umieszczono zdjęcia artystek oraz reprodukcje ich dzieł. 

Polecenie: Kogo widzisz na zdjęciu? Dwie opcje odpowiedzi – prawdziwa i fałszywa. 

Link: https://view.genial.ly/5efe2571e16c3d0d2b110e31 

Screen: 
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Ćwiczenie 5.  

Quiz: "Czyje to dzieło?"  

Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, co uczestnicy zapamiętali z prezentowanego 

materiału. Quiz to zestawienie najpopularniejszych utworów poznanych artystów 

oraz ciekawostek z ich życia. 

Link: https://view.genial.ly/5fa5f05c89da530d018cdf14 

Screen: 

 
 
Chmura słów-kluczy w quzie „Czyje to dzieło?”:
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MODUŁ III – TEKSTY KULTURY POGRANICZA (baśnie, dumki, mitologia 

słowiańska) 
 

Ćwiczenie 6.  

Zapoznanie z wyborem fragmentów tekstów kultury pogranicza, m.in. baśni i mitów 

słowiańskich. Fragmentom tekstu towarzyszą ilustracje oraz materiały 

multimedialne.  

Video edukacyjne (MP4) pt. „Teksty kultury pogranicza polsko-ukraińskiego” 

Link: 

https://www.canva.com/design/DAEOPoAzmc0/K-6fN0GKEt-

INAAJ0BLEOQ/watch?utm_content=DAEOPoAzmc0&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

Screen: 
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7. Materiały uzupełniające: 

 

Załącznik 1 

 

Czym jest folklor? W XIX wieku mianem folkloru (z ang. folk-lore –‘wiedza 

ludu’) określano artystyczną kulturę ludową, dziś – tak nazywa się każdą ustnie 

rozpowszechnioną, nieoficjalną twórczość grupy środowiskowej czy regionalnej19. 

Ze względu na dominantę tworzyw semiotycznych wyodrębnia się folklor słowny, 

muzyczny, taneczny, widowiskowy i plastyczny.  

Jak definiujemy folklor dziecięcy? To element kultury definiowany nie tylko 

jako twórczość przeznaczona dla dzieci, ale też „wszystkie treści i zjawiska, które żyją 

wśród dzieci i zostały przez nie przetworzone na wzór ich własnej twórczości”20. Jest 

to więc zbiór tekstów przez dzieci zaakceptowany, używany i – co szczególne – 

swobodnie cytowany i modyfikowany.  

Bogactwo literatury polskiego folkloru. To wiele gatunków, wśród których 

znajdziemy:  

 bajki,  

 baśnie i klechdy,  

 podania i legendy,  

 opowieści wspomnieniowe i gawędy,  

 pieśni historyczne i dumki,  

 przysłowia i zagadki  

 oraz zwyczajowe, jak: kolędy bożonarodzeniowe, jasełka, herody, pieśni 

dożynkowe, obrzędowe, kołysanki, zamawianki itd.  

  wiele form teatru ludowego (betlejki, bałagany, wertepy, pantomimę) oraz 

różnorodność tańców ludowych i piosenek.  

Jeśli też weźmiemy pod uwagę wytwory kultur mniejszości 

narodowych w Polsce – dawnych, jak chasydzi czy unici, oraz tych obecnych, 

jak kultura romska – to folklor okazuje się niewyczerpanym źródłem  

twórczości polskiej. 

                                                           

19 Por. Folklor, [w:] Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, red. B. Kaczorowski, 
Warszawa 2007, s. 239. 

20 D. Simonides, Współczesny folklor dzieci i nastolatków, Wrocław 1976, s. 34. 
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Podsumowanie: Folklor dziecięcy to zbiór utworów, gier i zabaw 

językowych, które w założeniu mają być tekstami użytkowymi (towarzyszami 

codziennych zajęć i zabaw dzieci), ale też utworami uniwersalnymi, czyli równie 

atrakcyjnymi dla kolejnych pokoleń. 

Cyt. za: B. Kucharska, Folklor dziecięcy i sposoby jego zastosowania w pracy 

dydaktycznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii 

i Praktyce”, 24, 2012, (ignatianum.edu.pl) 

 

PRZYKŁADOWE KARTY PRACY - MODUŁ I: 

Karta pracy 1. Praca z tekstem wiersza Juliana Tuwima „Abecadło” 

Z rozsypanki liter i dwuznaków wykreśl te, które były bohaterami wiersza Juliana 
Tuwima "Abecadło". Które litery pojawiły się dwa razy? 

RZ F U A G R 

Ó SZ Ę L Ń B 

DŹ H DZ K Ł Q 

ń Z Ó C S M 

D N E O I V 

Ś T DŻ P X J 

W Ż Ą Ć Ź ś  
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Abecadło znów spadło i zmieszało się z innymi znakami. Spośród poniższej 
rozsypanki wykreśl wszystkie znaki, które nie należą do abecadła polskiego. 
Pamiętaj, że abecadło polskie tworzą litery a nie zestawienia liter (jak np. 
dwuznaki). Uważaj na litery z alfabetów innych języków narodowych. 

K 
 

X y ZI dź L 

€ β SZ N ą Z 
A 
 

O ę B @ Si 

U 
 

CZ w M ci C 

Ő DZ 
 

J ó D ć 

RZ T 
 

dź Ł Ř E 

Ż 
 

dzi S trz f Drz 
 

 
Ű 

r Σ G Ё Ź 
 

P 
 

д H ю i щ 

 

Karta pracy 2.  Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onamatopeje) w języku polskim. 

Spośród podanych wyrazów wykreśl wszystkie polskie słowa, które naśladują 
dźwięk.  
W jakim języku są pozostałe słowa? Skorzystaj ze słownika i odszukaj znaczenie tych 
wyrazów. 

Boom! Moooo! 
 

Dzyń-dzyń! 

Bang! 
 

Bum! Roof! 

Miau! 
 

Ding-dong! Brzdęk! 

Ting! 
 

Miaow! Bounce! 

Tang! Bim-bam! Muuu! 
 

Bong! 
 

Brzdęk! Hau! 

Bęc! Bzzz! Ring! 
 



 

 
 

Karta pracy 3.  

Jakie dźwięki wydają poniższe zwierzęta i przedmioty? Napisz odpowiednie wyrazy 
dźwiękonaśladowcze. Skorzystaj z poprzedniej tabelki.  
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Karta pracy 4. Praca z tekstem wyliczanki „Idzie Grześ przez wieś” (folklor 
dziecięcy) 

Uzupełnij tekst rymowanki brakującymi wyrazami z ramki. Uwaga: w ramce 
znajdują się również nieprawidłowe wyrazy 

Idzie  
…………..wieś, 
Worek ………… niesie, 
A przez ………….. 
………… ciurkiem 
Sypie ……. za Grzesiem. 
 
"Piasku …………..- 
Nosić ………….!" 
…………..  się głuptasek. 
Do domu ……………, 
………….. zrzucił, 
Ale gdzie …………. piasek? 
 

 

się Grześ mniej Przez lżej 
piasku trudniej dziurkę zza ziemia 
Cieszy wrócił Worek ten Piasek 
smuci Z sobą zawrócił miasto Zaworek 

 

Karta pracy 5. Praca z tekstami poznanych rymowanek i zagadek. 

Uzupełnij wyrazy brakującymi literami oznaczającymi samogłoski, które znajdują się 
na poniższej drabinie. Zwróć uwagę, że są tu też inne litery. Potem przeczytaj głośno 
wszystkie wyrazy i wskaż samogłoski. 

Miauczy, mruczy i prycha.  ó  k….t 
Ojciec królewny w baśniach.  o  kr…l 
Mityczny mieszkaniec Himalajów.  u  Y      ti 
Rodzaj fryzury.  i  k…..cyk 
Tańcowała z nitką.  ę  ….gła 
Kiedy ucieka, to bierze nogi za.....  ą  p….s 
Jest morska i łazienkowa.  a  g…bka 
Leśne mieszkanie wiewiórki.  y  dzi…pla 
Może być w linię lub w kratkę.  u  zesz…t 
Dziecko krowy.  e  ciel…. 
Dźwięk, kiedy coś zbijemy  ę  brzd…k 




